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เทคโนโลยีการขนส่งในอนาคตจาก 
คอนติเนนทอล

เชลล์ได้ร่วมมือกับ บริษัท Airflow 
Truck Company ในการออกแบบ
และสร้ างรถบรรทุก  สำ าหรับ
งานหนักที่มีประสิทธิภาพสูงและ
มีอากาศพลศาสตร์สูง : Starship

สนทนากับคุณจินตนา แก้ววงษา 
ผู้สร้างธุรกิจเจตนาเจริญขนส่งให้
โลดแล่นท้าคลื่นลม

Asian Trucker ได้รับเชิญร่วทดสอบ
รถบรรทุกสแกนเนียรุ ่นใหม่ บนเส้นทาง
ขนส่งจริงสุโททัย-แม่สอด

คุยกับคนหนุ่มรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ
ขนส่งด้วยรถเครน ในท่ามกลางการ
แข่งขันสูงในธุรกิจขนส่ง

ธนนนท์ ทรัค ไพรเวท ดีลเลอร์ราย
แรกของสแกนเนียในประเทศไทย

ฮโีน่ ทุม่สีพ่นัล้านบาท สร้างฐานการ
ผลิตในประเทศไทย เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
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www.facebook.com/prcdd กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่นเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง เพิ่มความสุขมวลรวมให้ประชาชน

ใครๆ ก็รู้ว่าเมืองไทยของเรารุ่มรวยด้วยทรัพยากรด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเดินทางไปยังภูมิภาคไหน ก็มีเรื่องราว 
ของแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และอาหารการกินให้ตื่นตาตื่นใจมากมาย โดยเฉพาะเมื่อมีการขยายผล “ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี” ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ท�าให้ชุมชนต่างๆ ได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว น�าเสนอของดี
ของเด่นชุมชนที่แตกต่างกันให้สัมผัสในหลากหลายมิติ ที่ส�าคัญสุดยอดเมนู “อาหารถิ่นรสไทยแท้” มีให้เลือกชิมกันทั่วเมืองไทยเลยทีเดียว

อร่อยสุดฟิน 
“อาหารถิ่น
รสไทยแท้”  
ทุกเส้นทาง 

ไก่ย่างเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย จ.สุโขทัย ไอศกรีมกล้วยเล็บมือนาง จ.ชุมพรขนมดอกล�าเจียก จ.อ่างทอง

ข้าวเกรียบยาหน้า จ.ตราด

	 เริม่ตัง้แต่ภาคกลาง	ถ้าไป	จ.	อ่างทอง	

สามารถแวะ	 “บ้านปะขาว” ต.บางเสด็จ	

อ.ป่าโมก	มทีัง้ศนูย์ตุ๊กตาชาววงั	ชมวถิเีกษตร	

และสัมผัสประสบการณ์พักโฮมสเตย์สไตล์ 

แพตกปลา	ส่วนเมนขูึน้ชือ่ท่ีได้รบัคดัเลอืกเป็น	

1	ใน	5	ของสดุยอดเมน	ู“อาหารถิน่รสไทยแท้”	

คือ	“ขนมดอกล�าเจียก” อย่าลืมลองชิมกันดู	

	 มาถึง	จ.สุโขทัย	แน่นอนว่าเมนูเด็ด

คือ	“ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย”	ไปแล้วต้องไม่พลาด

กับเมนูท่ีพรั่งพร้อมด้วยสมุนไพรนานาชนิด	

รสชาติอร่อยจนต้องบอกต่อ	ส่วนเรื่องราว

สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ 

กร็ูก้นัดอียูแ่ล้ว	โดยเฉพาะท่ี	“บ้านเมืองเก่า”	

ต.เมืองเก่า	อ.เมอืงสโุขทยั	และ	“บ้านคกุพฒันา” 

ต.สารจิตร	 อ.ศรีสัชนาลัย	 ชวนไปเที่ยว 

โบราณสถานเปิดต�านานสงัคโลก	ลอยกระทง 

ใบลาน	ปั่นจักรยานสัมผัสธรรมชาติ	 เที่ยว 

เมืองพระร่วง	และสบืสานการท�าว่าวเล่นว่าว 

ให้เพลินกันไปเลย

ประวัติศาสตร์	 งานนี้เติมเต็มความรู ้และ 

อิ่มเอมความอร่อยได้ในคราวเดียว

	 ปิดท้ายกนัที	่จ.ขอนแก่น	ชวนให้แวะ	

“บ้านดงบัง”	ต.ดงเมืองแอม	อ.เขาสวนกวาง	

เพลิดเพลินไปกับถนนวัฒนธรรมสายมัดหมี	่	

เยี่ยมชมเฮือนโบราณ	บุกฟาร์มสไตล์อังกฤษ	

แล้วต่อด้วยกินไก่ย่างสูตรอร่อย	 “ไก่ย่าง 

เขาสวนกวาง”	ที่เป็น	1	ใน	5	สุดยอดเมนู	

“อาหารถิ่นรสไทยแท้”	ระดับประเทศ	ที่น�าไป	

Road	 Show	 มาแล ้วทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ	การนัตคีวามอร่อยอย่างแน่นอน

	 หน้าร้อนน้ีมีทางเลือก	“ชุมชน 

ท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวิถี”	 ให้เที่ยว 

กันเพลินๆ	และฟินไปกับสุดยอดเมนู	

“อาหารถิน่รสไทยแท้”	ให้ชมิทัว่เมอืงไทย	

ไม่ไปคงไม่ได้แล้ว	อย่าช้า	แพ็กกระเป๋า

ออกเดินทางกันเลย...

	 ส่วนใครที่มีโอกาสแวะไป	จ.ชุมพร	 

เขากช็วนไปเทีย่ว	“บ้านปากน�า้ละแม”	ต.ละแม	

อ.ละแม	 รับลมเย็นที่หาดละแมกราบพระ 

วัดปากน�้าละแม	และกิจกรรมงมหอยเสียบ 

อนัแสนสนกุ	ส่วนเมนูข้ึนช่ือห้ามพลาดน่ันกคื็อ	

“ไอศกรีมกล้วยเล็บมือนาง”	นั่นเอง	หน้าร้อน

แบบนี้รับรองได้ว่า	เที่ยวทะเลชุมพรแถมด้วย

รสชาติหวานหอมแสนอร่อยของไอศกรีมจาก

วัตถุดิบท้องถิ่น	ใครลองแล้วเป็นได้ติดใจต้อง

บอกต่อ

	 ฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกกไ็ม่น้อยหน้า	

จ.ตราด	เขาม	ี“ข้าวเกรยีบยาหน้า”	เมนูสดุแสน

เป็นเอกลักษณ์ที่พัฒนามาจากข้าวเกรียบ 

ปากหม้อ	หากไปถึงแล้วไม่ได้ชิมถือว่าพลาด

มากที่สุด	ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็หลากหลาย

ให้เลือก	 เชิญชวนให้แวะ	“บ้านท่าระแนะ”	

ต.หนองคันทรง	อ.เมืองตราด	ชื่นชมนิเวศ

พิพิธภัณฑ์บ้านระแนะ	ชิมน�้าสมุนไพร	และ

ลองไปส�ารวจท่าน�้าคลองเจ๊กเรือใหญ่เล็กใน
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ทรงยศ กมลทวิกุล

บรรณาธิการ

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นคำาแนะนำาติชม มาได้ที่ : songyot@asiantrucker.com 

ปี 2019 อุตสาหกรรมผู้ผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่เพื่อ
การขนส่งเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคัก 
ทั้งจากฝั่งยุโรปและญี่ปุ่น สำาหรับการลงทุนในประเทศไทย
เพื่อจะรองรับการขยายตัวของภูมิภาคนี้ในอนาคต

เมื่อนิตยสารฉบับนี้ส่งถึงมือผู้อ่าน ประเทศไทยคงจะผ่านการ
เลือกตั้งครั้งสำาคัญไปเป็นที่เรียบร้อย

แน่นอนว่าสำาหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ ไม่ว่าใครจะขึ้นมา
เป็นรัฐบาล ธุรกิจก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไป ปรับตัว ปรับ
กลยุทธ์ ทุกวันนี้เราไม่สามารถติดตามเพียงแค่ข่าวสารข้อมูล
ในประเทศเท่านั้น ยังต้องเฝ้าติดตามเทรนด์ของโลกด้วย 
เพราะทุกอย่างเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว มีผลกระทบถึงกันหมด 
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว และมีผลกระทบถึงตัวเร็ว 

เมื่อมองดูจำานวนเงินที่ลงทุนในประเทศไทยในปี 2019 ที่เพิ่ง
เริ่มต้นขึ้น ก็พอจะคาดเดาได้ว่ามีความเชื่อมั่นจากนักลงทุน
ภายนอกกับประเทศไทย และการขนส่งยังมีบทบาทสำาคัญ
และเกี่ยวข้องอยู่กับทุกวงการ 

Asian Trucker - Thailand /  www.asiantrucker.co.th, www.asiantrucker.com
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เพียงปละ400 บาท

ทานจะไดรับนิตยสาร 

Asian Tru
cker (Th

ailand)

1 ป (4 ฉบับ) สงตรงถึงทาน

SUBSCRIPTION FORM
บอกรับสมาช�กนิตยสาร

Personal / Company details

Mr / Ms / นาย / นางสาว 
Company / บริษัท
Adress / ที่อยู

Tel. 
Mobile
e-mail

สนใจบอกรับนิตยสาร Asian Trucker (Thailand)

เพียงแจงที่อยูและรายละเอียดสวนตัวของทาน 
พรอมคาจัดสงนิตยสาร Asian Trucker 
4 ฉบับ (1 ป) เปนเงิน 400 บาท มาที่
On Art Creation
59/21 ซ.ศิริโสภา ถ.โชคชัย 4
ลาดพราว กรุงเทพฯ 10230. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่โทร.0 2931 7870
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สัมผัสกับสุดยอดงานยนตรกรรม

ที่สร้างสรรค์ขึ้น

เพื่อตอบรับกับงานขนส่ง

ทุกประเภทอย่างแท้จริง
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อากาศยามเช้าสะอาดสดชื่น ก่อนงานเปิดตัวอย่าง
เป็นทางการสำาหรับรถบรรทุกรุ่นใหม่จากสแกนเนีย 
Asian Trucker (Thailand) ไดร้บัเชญิจากสแกนเนยี 
ประเทศไทย ร่วมทดลองขับรถหัวลากรุ่นใหม่จาก
สแกนเนีย P-Series 360 NTG (หรือ New Truck 
Genration) รถบรรทกุรุน่ใหมจ่ากสแกนเนยี ทีน่บัได้
วา่เป็นการปรับโฉมครัง้ใหญต่ัง้แตภ่ายนอก ภายใน 
ไปจนถงึระบบเครือ่งยนตแ์ละช่วงลา่ง ในการทดลอง
ขับคร้ังนี้ทางสแกนเนียขอให้ปิดเป็นการภายใน 
โดยอนุญาตให้เผยแพร่หลังวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อ Asian Trucker ฉบับนี้ออก งาน
เปิดตัวคงจะผ่านไปแล้ว และทุกคนคงจะได้ยลโฉม
พร้อมสัมผัสรายละเอียดต่างๆ กันไปบ้างแล้ว

เมื่อการทดสอบอยู่ในช่วงก่อนงานเปิดตัว หัวเก๋งจึง
ถูกอำาพรางรูปลักษณ์ที่แท้จริงไว้ด้วยสติกเกอร์ที่ถูก
ติดมาจากสวีเดน ก่อนส่งขึ้นเรือมายังประเทศไทย

Asian Trucker มาพร้อมกับผู้ทดสอบอีกสองท่าน
ซึ่งเป็นมิตรสหายสื่อในแวดวงขนส่งและรถบรรทุก
ขนาดใหญเ่ชน่กนั เราบนิจากกรงุเทพฯ มาลงสโุขทยั 
เพื่อจะขับเจ้า P-Series 360 NTG ไปยังแม่สอด

คุณอำานาจ ทองทัย ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงาน
ขับรถจากสแกนเนีย ออกแบบเส้นทางในการขับ
ทดสอบออกเป็นสองช่วง ในช่วงแรกคือเส้นทาง
ราบจากสุโขทัยไปตาก เป็นการเปิดโอกาสให้เรา
ได้ทำาความรู้จักกับรถ ระบบการใช้งานการสั่งการ
รถในเบื้องต้น เมื่อคุ้นเคยแล้วเส้นทางในช่วงที่สอง 
จะเป็นช่วงที่จะได้สัมผัสกับ Performance ของ
รถ คือเส้นทางขึ้นเขาจากตากไปยังแม่สอด ซ่ึงเป็น
เส้นทางขึ้นเขาที่มีความท้าทาย โดยเฉพาะนักขับ
รถบรรทกุมอืสมคัรเลน่อยา่ง Asian Trucker นบัเปน็
ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง

แม้ ว่าเราจะทำางานอยู่กับแวดวงรถใหญ่และ
การขนส่ง แต่เราก็ไม่ได้เป็นผู้ เ ช่ียวชาญอย่าง
แท้จริงเกี่ยวกับเทคนิคการขับข่ีและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับรถบรรทุกขนาดใหญ่เหล่านี้อย่างละเอียด
ลึกซึ้ง การได้มีโอกาสสัมผัสและรับฟังข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญและรู้จริงนั้นจึงเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งสำาหรับ
เราในฐานะสื่อมวลชนสายรถใหญ่และการขนส่ง 
เพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลเหล่านี้สู่สาธารณะ

หัวเก๋งแม้จะถูกพรางด้วยสติ๊กเกอร์แต่ก็พอที่
จะสัมผัสได้ถึงความสวยงาม ในความเป็นจริง
โฉมใหม่จากสแกนเนียเปิดตัวมาได้สองปีแล้ว 
เพือ่นบา้นอยา่งมาเลเซยีเปดิตวัขายใหก้บัลกูคา้เอา
ไปใชง้านแลว้ ประเทศไทยเปน็ประเทศทีเ่ปดิตวัตาม
หลงัหลายประเทศในยา่นเอเชยี หลายคนจงึมโีอกาส
ได้เห็นหน้าตากันไปแล้วบ้าง แต่ก็เป็นการเห็นใน
ภาพถา่ย การมาสมัผสักบัตวัจรงิมนัเปน็อกีเรือ่งหนึง่

เมื่อปีนเข้าไปในห้องโดยสาร ทุกอย่างถูกปรับใหม่
หมด และทำาได้ดีกว่าเดิมมาก (Scania รุ่นใหม่
ใช้เวลาพัฒนายาวนานถึงสิบปี ใช้เงินทุนมากถึง
เจ็ดหมื่นสองพันล้านบาท เพื่อให้เป็นรถบรรทุกที่
สมบูรณ์แบบ เหมาะกับการขนส่งทุกรูปแบบอย่าง
แท้จริง) การวางผังพื้นท่ีการใช้งานปรับปรุงจาก
ของเดมิดขีึน้มาก ความสงูของหอ้งโดยสาร พืน้ท่ีใน
การจัดเก็บต่างๆ ที่นอนด้านหลังกว้างขวางสะดวก
สบายเพิม่ขึน้ คณุอำานาจบอกวา่รุน่ใหมน่ีม้กีารขยบั
ล้อหน้าข้ึนไปข้างหน้า 5 เซนติเมตร ทำาให้สามารถ
ปรับพื้นที่ในห้องโดยสารได้ดีขึ้น ความโดดเด่นเรื่อง
ทัศนวิสัยในการมองถนนข้างหน้าน้ันยอดเย่ียม 
เสาเอ ถูกปรับใหม่มีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นเดิมอย่าง
รู้สึกได้ชัดเจนทำาให้ทัศนวิสัยในการมองกระจกหน้า
และด้านข้างนั้นดีเยี่ยม แดชบอร์ดลงตัว มีแต่ราย 
ละเอียดท่ีจำาเป็น ในความรู้สึกส่วนตัวมันดูเหมือน
แดชบอร์ดของรถเก๋งซีดานระดับหรูคันหน่ึงเลย
ทเีดยีว พวงมาลยัแบบสีก่า้นใหค้วามรูส้กึสปอรต์ มี
ปุม่สัง่การควบคมุวางอยูใ่นตำาแหนง่ทีส่ะดวกกบัการ
ใช้งานของคนขับได้เป็นอย่างดี

เจ้าตัวที่เรามีโอกาสทดสอบคือรุ่น P series หรือ
หัวเก๋งแบบ P Cab ซึ่งตามสเปคจะมีทำาตลาดสาม
ขนาดคือ 14, 17, 20 เราทดสอบเจ้า P 360 ขนาด
หวัเกง๋ 17 ซึง่ถอืเปน็ขนาดมาตรฐานในการทำาตลาด 
ภายในน้ันออกแบบมาอย่างดี หลังคาสูงเมื่อนั่ง
อยู่ภายในหัวเก๋งรู้สึกโปร่งสบาย ด้านบนมีซันลูฟ
มาพรอ้มมา่นกนัแสงและมุง้กนัยงุ หลังคาเพิม่ความ
สงูขึน้เพราะรถรุน่ใหมล่ดฐานเครือ่งยนตล์งทำาใหไ้ด้
พื้นที่เพิ่มขึ้นมา

เส้นทางจากสุโขทัยสู่ตากเราแบ่งกันขับบนเส้นทาง
ที่ค่อนข้างตรงและวิ่งอยู ่บนทางราบคนละยี่สิบ
กิโลเมตร เป็นการเรียกนำ้าย่อย เปิดโอกาสให้เราได้

การออกแบบ
รถ Scania 
คำานึงถึงใน
ทุกๆ มุมมอง 
ทั้งมุมมอง
ของเจ้าของ
รถ มุมมอง
ของคนขับ 
มุมมองทาง
ดา้นเครือ่งยนต ์
มุมมอง
ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 
ความยั่งยืน 
เพือ่สรา้งสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่
ตอบโจทย์กับ
การใช้งานทุก
ประเภทในงาน
ขนส่งอย่าง
แท้จริง

ระบบเกียร์ออโต้ 
ในรถรุ่นใหม่ ช่วย
ทำาให้การขับขี่
ง่ายดาย ทำาให้
คนขับไม่เหนื่อยล้า
ในการขับขี่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการทำางาน 
ลดอุบัติเหตุ 
เครื่องยนต์ไม่
สึกหรอ ประหยัด
เชื้อเพลิง



 13 I Asian Trucker

ทำาความรู้จักกับรถ ในส่วนตัว Asian Trucker รู้สึกว่าเจ้า NTG หรือ 
ทรัคสายพันธ์ใหม่จากสแกนเนียขับง่าย ย่ิงเมื่อใช้ระบบออโต้ ตั้ง
ความเรว็ไว้ผ่าน Cruise Contorl คนขบักส็ามารถมสีมาธกิบัท้องถนน
ข้างหน้าได้โดยไม่ต้องไปพะวงกับการเปล่ียนเกียร์ การเพิ่มลด
ความเร็วของรถสามารถสั่งงานผ่านปุ่มบนพวงมาลัยได้เลย

ภาคบ่าย บทพิสูจน์รถ พิสูจน์คนขับหน้าใหม่

แน่นอนว่าชัว่โมงบนิของ Asian Trucker กบัรถใหญ่นัน้ตำา่เตีย้มาก ที่
สำาคัญเราไม่ใช่นักทดสอบรถ เราอาจจะขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้ดี 
แต่กับรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยเฉพาะรถหัวลากน้ันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
นอกเหนือไปจากน้ันยังลากพ่วงเป็นแท้งค์นำ้าท่ีบรรจุนำ้ามาเกือบเต็ม 
นำ้าหนักรถบวกพ่วงลากส่ีสิบแปดตัน น่ีไม่ใช่เรื่องสนุก แน่นอนเรามี
ความกังวลอยู่บ้าง

แต่ผู้เชี่ยวชาญจากสแกนเนียบอกว่าไม่มีปัญหา เส้นทางในช่วงบ่าย
มีต้นทางจากตัวอำาเภอเมืองตากข้ามเขาไปยังปลายทางท่ีอำาเภอ
แม่สอด คุณชาญชัย หรืออาจารย์ชาญชัยที่นักขับสแกนเนียล้วนรู้จัก
กันเป็นอย่างดีจะน่ังประกบไปด้วย คอยให้คำาแนะนำาและความรู้ใน
การบังคับรถ สร้างความอุ่นใจให้กับเรา

การทดสอบเหมือนช่วงเช้า สลับกันขับ Asian Trucker เป็นมือแรก 
เราขึ้นน่ังหลังพวงมาลัย ปรับเบาะ ปรับพวงมาลัยให้เหมาะสมกับ
สรีระของเรา ปรับกระจกมองทัศนวิสัยรอบตัวรถ แน่นอนว่ากระจก
ช่วยมองของสแกนเนียนั้นแต่ละตำาแหน่งให้มุมมองที่ยอดเยี่ยม ช่วย
ให้ผู้ขับข่ีสามารถตรวจสอบรอบตัวรถได้ครบทุกมุม ช่วยในเรื่องการ
ควบคุมรถและความปลอดภัยในการเดินทาง

ระบบช่วยเปลี่ยนเกียร์ ออพติครูสของสแกนเนียเป็นความโดดเด่น
ที่ผู้ใช้สแกนเนียรู้ดี การพัฒนามาจนถึงในรถบรรทุกรุ่นใหม่ของ
สแกนเนียทำาได้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยมีระบบเบรคแบบเลย์ชาร์ป (Lay-
shaft) เป็นมาตรฐานในเกียร์อัตโนมัติของสแกนเนีย ออพติครูส
แทนที่จะใช้ Synchro ring เพื่อเป็นตัวประสานความเร็วที่แตกต่าง
กันของเพลาข้อเหวี่ยง และเพลาหลักในกระปุกเกียร์ขณะท่ีเปลี่ยน
เกียร์ ระบบเลย์ชาร์ปจะทำางานเมื่อมีการขึ้นเกียร์ ทำาให้ลดระยะเวลา
ในการเปลี่ยนเกียร์ รวมทั้งรักษาความดันเทอร์โบได้ดีขึ้นซึ่งจะทำาให้
รถมีพละกำาลังมากขึ้นและการเปล่ียนผ่านของเกียร์เป็นไปอย่าง
นุ่มนวล ในระบบออโต้เมื่อเราเหยียบคันเร่งออกตัวเราสัมผัสได้ถึง
ความนุ่มนวลและพละกำาลังของเครื่องยนต์ การเปลี่ยนเกียร์ที่ราบ
เรียบต่อเนื่อง แม้การเปลี่ยนเกียร์จะกระโดดข้ามไปมาหลายเกียร์
ก็ตาม

เครือ่งยนต์ตวัใหม่มแีรงบดิสงูถงึ 1800 นวิตนั เพิม่ขึน้จากเครือ่งยนต์
ตัวเก่าถึง 50 นิวตัน เกียร์ออพติครูสมีเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ 
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ถอยหลังสองเกียร์ และเกียร์คลานสองเกียร์ 
เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 1000-1300 รอบ 
เป็นการให้พละกำาลังด้วยแรงบิดสูงในรอบตำ่า ซึ่ง
มีข้อดีมากมาย เครื่องยนต์ทำางานไม่หนัก ห้อง
เครื่องยนต์ไม่ร้อนเมื่อเครื่องต้องทำางานเป็นเวลา
ยาวนาน ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ ยืด
อายุการใช้งาน

เราจินตนาการว่าเป็นนักขับมือใหม่กำาลังนำา
สินค้าไปส่งยังปลายทาง อาจารย์ชาญชัยนั่ง
อยู่ข้างๆ บอกว่าเส้นทางนี้นับเป็นเส้นทางขึ้น
เขาที่มีเนินชันและสูงเส้นหนึ่ง เป็นเส้นทางยาก
ระดับต้นๆ เส้นหนึ่ง ทำาเอามือสมัครเล่นอย่างเรา
มีอาการเกร็งเล็กน้อย

อาการตื่นเต้นค่อยๆ ผ่อนคลายเ ม่ือขับไป
ได้สักพักหนึ่ง การใช้โหมดออโต้ (Auto) และใช้ 
Cruise Control ทำาให้เราในฐานะผู้บังคับรถทำา
หนา้ทีส่ำาคญัคอืมสีมาธกิบัเสน้ทางและการจราจร
เบือ้งหนา้และรอบตวัรถ เพราะระบบอตัโนมตัขิอง
รถทำาหน้าที่แทนเราในการเลือกเกียร์และระดับ
กำาลังเครื่องยนต์ให้เหมาะสมตามลักษณะของ
เส้นทางภูมิประเทศที่รถแล่นไป

เรามองทางข้างหน้า สลับกับคอยมองดูกระจก
ข้างและกระจกมองท้าย เพื่อจับตาดูว่าหางที่เรา
ลากมาอยู่ในช่องทางหรือไม่ ดูเหมือนว่าเราต้อง
คิดต่างไปจากการนั่งอยู ่หลังพวงมาลัยของ

รถยนต์น่ังของเรา เพราะด้านหลังของเรามี
แท้งค์ความยาวสบิกว่าเมตรทีเ่ราลากมาด้วย 
ที่สำาคัญมันมีนำ้าใส่อยู่เกือบเต็มแท้งค์

ชัดเจนท่ีสุดท่ีสามารถสัมผัสได้ตลอดการ
ขับข่ีช่วงข้ึนภูเขา โดยเฉพาะในช่วงทดสอบ
ของ Asian Trucker มีช่วงเนินที่อยู่ในจุดที่
ชันและสูงที่สุดอยู่ด้วย เราได้เห็นพละกำาลัง
ของเครื่องยนต์ที่พานำ้าหนักรถทั้งหมดขึ้นไป
ได้อย่างสบายๆ (เจ้า P 360 ตัวใหม่ที่เรา
ทดสอบนี้เป็นแบบเพลาเดียว สามารถยก
สองล้อท้ายขึน้ได้ เส้นทางชนัขึน้ลงภเูขาเส้น
ตาก-แม่สอด นำ้าหนักบรรทุกรวมตัวรถ 
48 ตัน เพลาเดียวสามารถรับมือได้อย่าง
สบาย ท้ังพละกำาลังการทรงตัว การควบคุม
รถ) 

เราได้ลองหยุดรถก่อนถึงจุดสูงสุดของช่วงที่
เนินมีความชันสูงสุดและออกตัวอีกครั้ง
บนทางที่มีความลาดชัน นำ้าหนัก 48 ตัน ถูก
ลากขึน้เนนิได้อย่างนิม่นวลสบายๆ คนขบัไม่
เหน่ือยล้าในการต้องควบคุมรถ เพราะระบบ
เกียร์ออพติครูสเปลี่ยนเกียร์ตอบรับไปกับ
สภาพเส ้นทางที่ เป ล่ียนไปได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ ย่ิงถ้าเป็นคนขับรถมืออาชีพ
บอกได้คำาเดียวเลยว่าการมีเจ้ารถบรรทุก
รุ ่นใหม่ของสแกนเนียเป ็นเครื่องมือใน
การทำางาน จะสามารถทำางานได้อย่างมี

Scania รุ่นใหม่ ใช้
เวลาพัฒนายาวนาน
ถึงสิบปี  ใช้ เงินทุน
มากถึงเจ็ดหมื่นสอง
พันล้านบาท เพื่อ
ให้ เป็นรถบรรทุกที่
สมบูรณ์แบบ เหมาะ
กั บก า รขนส่ ง ทุ ก
รูปแบบอย่างแท้จริง

อำานาจ ทองทัย 
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขับรถ
บ.สแกนเนีย ประเทศไทย

ทีมงานที่ร่วมกันทดสอบขับ 
New Truck Generation

P 360
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ประสทิธภิาพ และจบการทำางานในแต่ละวนัอย่างไม่เหนือ่ยล้า (เช่น
ท่ีสแกนเนียกล่าวไว้ เพราะคนขับรถเป็นปัจจยัสำาคัญในธรุกจิขนส่ง 
ด้วยเหตุน้ีในการออกแบบรถนอกจากคำานึงถึงในเรื่องของเจ้าของ
รถ คำานึงถึงเรื่องของเครื่องยนต์หลักวิศวกรรมต่างๆ คำานึงถึงเรื่อง
ของส่ิงแวดล้อม อีกส่ิงหน่ึงท่ีสแกนเนียให้ความสำาคัญคือคำานึงถึง
คนขับรถ)

ในการขับขี่ของ Asian Trucker เริ่มต้นจากทางราบและไต่ขึ้นเนิน
มาเกอืบตลอดมทีางลงไม่มาก ต่อจากนัน้สลบัให้มอืต่อไปขึน้มาขบั 
มือสุดท้ายจบตรงทางเข้าสู ่ตัวเมืองแม่สอดซึ่งเป็นที่ราบกว้าง
ริมแม่นำ้าเมยพอดี เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจทดสอบเจ้าสแกนเนีย 
NTG P 360 ใหม่ ได้ทำาความรู้จักบุคลิกของรถ เครื่องยนต์ เกียร์ 
การออกแบบในระดับท่ีเรียกได้ว่าไม่เคยเปิดโอกาสให้บุคคล
ภายนอกท่ีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทดลองมาก่อน เส้นทางที่เลือก
ให้ได้ขบัขี ่ทมีงานของสแกนเนยีประเทศไทยจดัให้ได้เผชญิหน้ากบั
งานยากกันเลยทีเดียว ซึ่งทำาให้เราได้สัมผัสกับขีดความสามารถ
ของรถ ความสุดยอดของงานวิศวกรรมการออกแบบทั้งตัวรถ และ
เครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี

ปิดท้ายภารกิจในวันนั้นด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 
จากการที่ได้มีโอกาสทดลองขับรถบรรทุกรุ่นใหม่จากสแกนเนีย 
ทุกคนต่างประทับใจ ระบบเกียร์ออพติครูสท่ีถูกพัฒนาต่อยอด
จากของเดิมนั้นทำางานได้อย่างยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบข้ึนไปอีก 
ดีไซน์ของห้องโดยสารการจัดวางต่างๆ ดูทันสมัย ขณะเดียวกันก็
ไมรู่ส้กึสบัสน ปุ่มการใช้งานตา่งๆ มเีฉพาะเทา่ทีจ่ำาเป็น การจัดวาง
ตำาแหน่งที่นั่ง เบาะนอนด้านหลัง ความสูงของห้องโดยสารทำาได้
ลงตัว เอื้อประโยชน์กับคนขับรถ ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะ
ขับทางใกล้หรือไกล ที่สำาคัญแม้ว่าตัวที่เราทดสอบจะเป็นช่วงล่าง
แบบแหนบ แตก่ใ็หค้วามนุม่นวลการทรงตวัความสมดลุเมือ่สภาพ
เส้นทางเปลี่ยนแปลงได้อย่างยอดเยี่ยม จนอดสงสัยไม่ได้ตัวถุงลม
จะสบายขนาดไหน

เมื่อเปิดตัวสู่ตลาด Asian Trucker มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
โปรดักซ์ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสำาหรับการใช้งานขนส่งได้ทุก
รูปแบบ สามารถเพิ่มลดออฟชั่นต่างๆ ตามประเภทการใช้งานของ
ลูกค้า ซึ่งเป็นความโดดเด่นของสแกนเนีย บวกเข้ากับ After Sale 
งาน Service ของสแกนเนยีทีใ่ส่ใจกบัลกูค้าอย่างเตม็ทีใ่นการดแูล
ยานพาหนะให้ลูกค้าเพื่อสามารถ Uptime ได้สูงสุดสมำ่าเสมอ จะ
สร้างความสำาเร็จให้กับสแกนเนีย ประเทศไทย ได้อย่างไม่ยากเย็น 

ภายในห้องโดยสารยกเครื่อง
การตกแต่งภาย่ในใหม่หมด

ขอขอบคุณ

สแกนเนีย ประเทศไทย

คุณอำานาจ ทองทัย ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขับรถ 

อ.ชาญชัย ใหญ่สมพงษ์ Senior Test Drive Officer 

อ.สมโภชน์ ทิพย์นนท์  Driver Trainer แห่งค่ายสแกนเนีย
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เครื่องยนต์ตัวใหม่ได้รับการออกแบบ
ใหม่และอินเจคเตอร์ใหม่ มีพละกำาลังเพิ่ม
มากขึ้นถึง 50 นิวตัน ในขณะเดียวกัน
สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้น 5% 
ทนทานต่ออุณหภูมิการทำางานที่สูงขึ้น 
รวมไปถึงการระบายความร้อนด้วยออยล์
คูลเลอร์ช่วยให้ประหยัดได้มากขึ้น

นอกจากระบบเกียร์ออพติครูสจะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น ในเกียร์รุ่นใหม่ยังมีระบบเบรคแบบ 
Layshaft เป็นมาตรฐานในเกียร์อัตโนมัติของ Scania Opticruise แทนที่จะใช้ Synchro 
ring เพื่อประสานความเร็วที่แตกต่างของข้อเพลาเหวี่ยง และเพลาหลักในกระปุกเกียร์ 
ทำาให้การเปลี่ยนเกียร์ทำาได้รวดเร็วขึ้น และยังสามารถรักษาความดันเทอร์โบได้ดีขึ้น และรถ
จะมีพละกำาลังมากขึ้นและนุ่มนวลกว่าเดิม

ยกเครื่องการ
ออกแบบใหม่
ทั้งภายนอก
และภายใน

“ค่านิยมสูงสุดของ Scania คือเราให้ความสำาคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง สำาหรับการพัฒนารถ

บรรทุกรุ่นใหม่เหล่านี้ เราได้จัดให้การดำาเนินงานของลูกค้า และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเป็นสิ่ง

สำาคัญในทุกขั้นตอน” 
Henrik Henriksson ประธานและผู้บริหารสูงสุดของ Scania

NEW TRUCK GENERATION
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แผงหน้ารถ ออกแบบใหม่เป็นแบบโมดูลาร์ ทำาให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนตาม
ความต้องการ ปุ่มกด ปุ่มควบคุม และช่องเก็บของ

เมื่อขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัยผู้ขับขี่จะรู้สึกได้เลยว่า การออกแบบใหม่ให้ทัศนวิสัยใน
การมองถนนได้ดีมาก รุ่นใหม่ได้ปรับปรุงเสาเอ (A-pillar) ลดมุมอับด้านข้างเปิด
มุมมองให้กว้างออกไปอีก

การปรับฐานเคร่ืองยนต์ให้ตำ่าลง ส่งผลให้สามารถเพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารได้
มากขึ้น ในรุ่นใหม่มีความสูงมากกว่าเดิม รู้สึกโปร่งสบาย พื้นที่เก็บของเพิ่ม
ความจุได้มากขึ้น

กว่าที่รถบรรทุกรุ่นใหม่จะถูกนำาออกสู่ตลาด 
มันได้ถูกนำาไปทดสอบการใช้งานจริงอย่าง
ทรหด ในหลากหลายพื้นที่ของโลก เพื่อเก็บ
ข้อมูล แก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่
เขตพื้นที่ที่มีอากาศร้อนสุดขั้ว หนาวสุดขั้ว 
เส้นทางภูเขา ทางราบในเมือง ลุยไปตาม
ทุ่งเกษตรกรรม เพื่อทำาให้มันสมบูรณ์แบบ
อย่างแท้จริง

สามารถเข้าไปชมคลิปการทดสอบรถรุ่นใหม่
ของสแกนเนียได้ที่ 
youtube.com/scania-group
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รถบรรทุกสิบล้อพ่วงแ ม่ ลูก และรถหัวลากทุกคัน

ในฟลีทของเจตนาเจริญขนส่ง ถูกเพ้นท์ลวดลายการ์ตูน

โดเรมอน แสดงออกถึงความสดใสร่าเริง แล้วความหมาย

ทีแ่ทจ้รงิของการเลอืกใหร้ถทกุคนัถกูแตง่แตม้ดว้ยตวัการต์นู

โดเรมอนแทนที่จะเป็นสีพื้นคืออะไร

Asian Trucker นั่งลงสนทนากับผู้หญิงผู้ซึ่งเป็นนายใหญ่

แห่งเจตนาเจริญขนส่งคุณจินตนา แก้ววงษา ผู้ซึ่งบอกกับ 

Asian Trucker ว่าเธอเริ่มทำาธุรกิจขนส่งด้วยความรู้เกี่ยว

กับรถเป็นศูนย์ แต่เธอก็ต่อสู้ เรียนรู้ ลงมือทำา จากไม่รู้จน

เขา้ใจ จากไมม่จีนม ีและเดนิหนา้สูค่วามมัน่คง แนน่อนเธอยงั

ไม่หยดุเรยีนรู ้และยงัคงสนกุอยูก่บังาน นอกจากงานแลว้เธอ

วางเป้าหมายใหญ่ไว้ว่าเธอจะไปวิ่งมาราธอนที่บอสตัน

กระเป๋าวิเศษ

“ที่เลือกโดเรมอนด้วยเหตุผลของความชื่นชอบส่วนตัว 

มองว่าเป็นความสดใส โดเรมอนมีกระเป๋าวิเศษที่ล้วงเข้าไป

หยบิสารพนัของวเิศษมาชว่ยแกป้ญัหาไดห้มด” คณุจนิตนา 

หรือคุณแหม่มอธิบายที่มาที่ไปของการมีโดเรมอนอยู่บนรถ

บรรทุกของบริษัท 

หากแต่ในชีวิตจริงเราไม่มีกระเป๋าโดเรมอนที่จะใช้หยิบของ

วิเศษออกมาใช้ได้ ก่อนจะมาต้ังบริษัทเจตนาเจริญขนส่ง 

คุณจินตนาทำาหน้าที่เป็นสเมียนอยู่ในบริษัทค้าพืชผลเกษตร

อยู่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีโอกาสได้เรียนรู้งานหลากหลายจากที่นั่น 

รวมทัง้ยงัไดร้บัคำาแนะนำาในการทำาธรุกจิมากมายจากเจา้ของ

บริษัท ซึ่งเธอนับถือเป็นผู้มีพระคุณคนสำาคัญของชีวิต

คนหนึ่ง

จุดเปลี่ยนสำาคัญในชีวิตมาถึงเมื่อสามีมาเสียชีวิตลง เหลือ

คุณจินตนากับลูกสองคน แม้ในช่วงแรกจะรู้สึกหวาดหวั่น

แต่สำาหรับคนที่ไม่ยอมแพ้ ปัญหาย่อมมีไว้แก้ แผนที่วางไว้

สมัยเมื่อสามียังมีชีวิตคือการมีธุรกิจเป็นของตนเองก็เดิน

หนา้ตอ่ คณุจนิตนานำาเงนิทนุทีม่อียูไ่มม่ากแบง่เปน็สองกอ้น 

คร่ึงหนึง่นำามาลงทนุ อกีคร่ึงเก็บไวเ้ปน็ทนุการศกึษาของลกู

ส่ิงที่เธอเลือกทำาคือทำาในส่ิงที่เข้าใจและรู้จัก นั่นคือธุรกิจ

ซื้อขายพืชผลเกษตร (รำาข้าว) ก่อนที่จะออกจากบริษัท

เดิม คุณจินตนามีโอกาสได้เรียนรู้งานที่เป็นเสมือนฐานราก

ที่สำาคัญซึ่งนำามาต่อยอดเมื่อเร่ิมกิจการของตนเอง ในช่วง

เวลานั้นคุณจินตนาเล่าให้ฟังว่าได้ออกไปเจอโรงสี ออกไป

ติดต่อหน้างาน ไปหารถเพื่อใช้ขนส่ง ทำาให้ได้รู้ระบบ ซึ่งคุณ

จินตนาบอกว่าไม่เคยคิดว่าทำางานหนักแต่สนุกกับงาน ทำาให้

ได้รู้จักผู้คนในแวดวงทั้งใหม่และเก่า ซึ่งต่อมาได้มีโอกาส

ทำางานร่วมกันเมื่อเร่ิมทำากิจการของตนเอง เป็นส่วนช่วย

เหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เติบโตก้าวหน้า

เริ่มต้นจากต�่ากว่าศูนย์
ผู้หญิงที่สร้างทุกอย่าง
ด้วยสมองและสองมือของตัวเอง
จินตนา แก้ววงษา
เจตนาเจริญขนส่ง
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ช่วงที่ เจตนาเจริญขนส่งเริ่มกิจการ นับเป็นห้วงเวลา

โชคดี เพราะช่วงนั้นกิจการโรงสีข้าวอยู่ในช่วงเฟื่องฟูพอดี 

คุณจินตนาเล่าให้ฟังว่ากับหลายโรงสีจึงเสมือนเป็นการ

เริ่มต้นไปพร้อมๆ กัน โรงสีสนับสนุนเรื่องเครดิตซึ่งทำาให้

บริษัทของคุณจินตนาสามารถที่จะทำาการซื้อขายได้ กิจการ

พัฒนาเติบโตต่อเนื่องมาตามลำาดับ จากเช่ารถคนอื่นวิ่งงาน

มาสู่การซื้อรถเป็นของตัวเอง เพื่อที่จะสามารถจัดการกับ

ปัญหาติดขัดเรื่องรถขาด ต่อเน่ืองมาจนถึงการสร้างโกดัง

เพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบ

แต่แน่นอนว่าทุกการเติบโต ทุกจังหวะการก้าวเดินนั้นต้อง

ทุ่มเทต้องทำางานหนัก และหนทางก็ไม่ได้ราบเรียบตลอดช่วง

ของการเดินทาง

รถ คนขับ ปัจจัยสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจขนส่ง

“คันแรกเลยเป็นรถจดประกอบ” คุณจินตนาเท้าความให้ฟัง 

เริ่มต้นโดยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับรถบรรทุกเลย มิหนำาซำ้าในสมัย

นัน้คณุจนิตนาเล่าให้ฟังว่ารถยนต์ยงัขบัไม่เป็นเลย รถคนัแรก

เริ่มต้นโดยมีคนรู้จักให้คำาแนะนำา แต่กับรถมือสองคุณภาพ

ของมันย่อมต้องดูแลซ่อมแซม ความไม่รู้นำาไปสู่การสูญเสีย

รายจ่ายทีไ่ม่ควรจ่ายมากมาย เมือ่มานัง่ทบทวนดรูายละเอยีด

ต่างๆ เห็นว่าการใช้รถมือหนึ่งนั้นคุ้มค่ากว่า

เมื่อความคิดที่จะมีฟลีทรถเป็นของตนเองเริ่มชัดเจน 

คุณจินตนาก็ลงมือหาข้อมูล ขอความรู้จากคนรู้จัก สมัย

วัยเด็กนั้นคุณจินตนาเล่าให้ฟังว่าพ่อมีรถสิบล้อหน้ายาว

อยู่สองคันสำาหรับวิ่งงานขนส่ง (ขนเกลือข้ามไปฝั่งลาว) 

แทบจะลืมเลือนไปจากความทรงจำาแล้ว จนเม่ือตัวเองต้อง

มาทำารถขนส่ง ความทรงจำาเก่าๆ จึงตื่นขึ้นอีกครั้ง รถ

ป้ายแดงที่ถูกซื้อเข้าประจำาฟลีทจึงตัดสินใจเลือกอิซูซุ โดย

ซือ้กบัดลีเลอรท์ีช่ือ่วา่ ตัง้เซยีฮวด นครปฐม ซึง่คณุจนิตนา

บอกว่าให้ความช่วยเหลือดีมาก ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับรถบรรทุก การต่อรถเพื่อนำามาใช้งาน รวมทั้งดูแลหลัง

การขายอย่างต่อเนื่อง คุณจินตนาบอกว่า “ดูแลเราเกิน

คำาว่าลูกค้า” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ฟลีท

ของเจตนาเจริญขนส่งเติบโตอย่างมีทิศทางใช้ยานพาหนะได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้เจตนาเจริญขนส่งมีทั้งรถบรรทุกสิบล้อพ่วงซึ่งเป็น

พาหนะหลักในการทำางาน ร่วมกับหัวลากและหางแบบ

พื้นเรียบอีกจำานวนหนึ่งที่วิ่งงานขนส่งทั่วไป และรถไซโล 

เรียกได้ว่าวันนี้จำานวนรถเกินเป้าที่คุณจินตนาต้ังไว้มาก แต่

กระนั้นก็ตามทีเจตนาเจริญขนส่งก็ยังคงต้องทำางานหนัก

และกา้วเดนิอยา่งระมดัระวงัเพือ่สรา้งความยัง่ยนืสำาหรบัการ

โลดแลน่อยูใ่นธรุกจิสายนี ้วนันีใ้นสว่นของการสง่วตัถดุบิให ้

CP เจตนาเจริญขนส่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นท็อปสามแล้ว 

ซึ่งเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้เมื่อเริ่มธุรกิจ ที่วางไว้ว่าขอเป็นท็อป

ห้า ยังมีของเบทาโกรที่เจตนาเจริญขนส่งก็ทำาได้ดี และอีก

หลายบริษัท ซึ่งคุณจินตนากล่าว่าได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ 

มติรสหาย และลงมอืทำาเตม็ทีก่บัทกุงานทีไ่ดร้บัมาโดยมุง่เนน้

ที่คุณภาพในการทำางานเป็นสำาคัญ

ย้อนกลับไปเร่ืองรถ ในช่วงแรกที่เร่ิมทำารถคุณจินตนาบอก

ว่าถูกลูกน้องทุจริตไปไม่น้อย จนต่อมาได้ติดตั้งเทคโนโลยี

ติดตามรถของอิซูซุที่เรียกว่า “มิมาโมริ” เพื่อตรวจสอบและ

รายงานข้อมลูเกีย่วกบัรถ ตอนทีเ่ริม่ตดิตัง้นัน้คนขบัห้าคนที่

รถป้ายแดงที่ถูกซื้อเข้าประจำาฟลีทจึงตัดสินใจเลือกอิซูซุ 
โดยซื้อกับดีลเลอร์ที่ชื่อว่า ตั้งเซียฮวด นครปฐม ซึ่งคุณจินตนา
บอกว่าให้ความช่วยเหลือดีมาก ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รถบรรทุก การต่อรถเพื่อนำามาใช้งาน รวมทั้งดูแลหลังการขาย
อย่างต่อเนื่อง คุณจินตนาบอกว่า “ดูแลเราเกินคำาว่าลูกค้า” 

ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ฟลีทของเจตนาเจริญขนส่ง
เติบโตอย่างมีทิศทาง ใช้ยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มีอยู่ขอลาออก พูดคุยกันจนมีสองคนตกลงทำาตามกฎใหม่

ทีว่างไว้ เพือ่พสิจูน์ว่ารปูแบบใหม่ทีบ่รษิทัตัง้ขึน้เพือ่จะตดิตาม

เฝ้าดูรถ จะช่วยให้คนขับทำางานได้ดีและรายรับของคนขับรถ

ที่ได้จะเพิ่มขึ้นหากทำาได้ตามที่ตกลงกัน ซึ่งเทคโนโลยีสามาถ

ช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี อัตราการกินนำ้ามันดีขึ้น มาอยู่

ในสัดส่วนความเป็นจริง คนขับที่ทำาได้ตามเกณฑ์จะมีเบี้ย

พิเศษเพิ่มให้ จากนั้นเมื่อเพิ่มรถเข้าฟลีททุกคันจะติดต้ัง

มิมาโมริไว้หมด ซึ่งสามารถคอนโทรลเรื่องอัตราการสิ้น

เปลืองได้ตามกำาหนดที่รถจะต้องทำาได้ มิหนำาซำ้ายังมีคนขับที่

ทำาได้ดีกว่าอีก ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่สามารถนำามาใช้ในการ

ปรับปรุงทีมคนขับได้เป็นอย่างดี เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ระบบหลังบ้านสำาคัญ ทุกอย่างต้องทำาถูกต้อง

การให้ความสำาคัญกับการนำาเทคโนโลยีเข ้ามาบริหาร

ฟลีท พัฒนาคนขับโดยติดตั้งระบบ “มิมาโมริ” จากอิซูซุ 

การนำาข้อมูลที่ได้จากระบบมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของบริษัทในส่วนของคนขับ ซึ่งคุณจินตนากล่าวว่า

ทำาให้รู้เลยว่าเมื่อก่อนมีส่วนที่สูญเสียไปมากโดยไม่รู้ตัว เมื่อ

เทคโนโลยีเข้ามาทำาหน้าที่ตรวจและรายงานร่วมด้วย มีการ

อบรมเรื่องการใช้งานรถอย่างถูกวิธีให้กับคนขับสมำ่าเสมอ 

นอกจากจะสามารถบรหิารจดัการต้นทนุได้อย่างเป็นระบบ รู้

สถานะภาพของรถ สามารถรายงานสถานะของสินค้าให้

ลูกค้าทราบได้ เทคโนโลยียังคัดสรรคุณภาพของพนักงาน

ขับรถให้ด้วย เพราะคนที่ไม่สามารถทำางานภายใต้กรอบ

กำาหนดก็ต้องออกไป เพราะมีคนที่สามารถทำางานร่วมกับ

เทคโนโลยีได้ อีกทั้งยังทำาได้ดีด้วย เกิดประโยชน์ทั้งฝั่งของ

ผู้บริหารและลูกจ้าง
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นอกจากเทคโนโลยใีนเรือ่งการจดัการกบัรถแลว้ คณุจนิตนา

บอกว่าอีกอย่างที่ปรับนำาเทคโนโลยีมาใช้คือเร่ืองของระบบ

บัญชี ในส่วนนี้คุณจินตนาบอกว่าสำาคัญเช่นกัน เร่ืองภาษี 

ตัวเลข ต้องทำาให้ถูกต้อง ตรวจสอบได้โปร่งใส จะได้ไม่ต้อง

มามีปัญหาทีหลัง

คุณจินตนาบอกการทำางานนั้นโดยส่วนตัวคือคุณภาพเป็น

ส่ิงสำาคัญ ในธุรกิจต้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็น

เจตนาเจริญขนส่งหรือลูกค้า รวมทั้งพนักงานของบริษัทที่

ทุ่มเททำางานให้บริษัทด้วย องค์กรโตคนทำางานก็ต้องโตตาม

ไปดว้ย สัญชาตญาณของแมค่า้ทีค่ณุจนิตนาพดูถงึคอืการ

มองทีต่วัเลขในการทำางาน แนน่อนวา่กำาไรนัน้เปน็เรือ่งสำาคญั 

ทวา่กไ็มจ่ำาเปน็วา่ทกุงานตอ้งกำาไรมาก ในบางทกีารไดต้วัเลข

กำาไรลดลงแตท่กุฝา่ยสามารถมคีวามสขุรว่มกนัได ้ทกุอยา่ง

เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง นั่นต่างหากที่เป็นสิ่งสำาคัญ 

เริ่มต้นด้วยการมีทุนน้อย เริ่มต้นด้วยการถูกปรามาส แต่

เธอตอ่สูด้ว้ยการเรยีนรู ้ทำาความเขา้ใจในเรือ่งทีท่ำาใหก้ระจ่าง 

ลงมือทำาอย่างจริงจัง ทำางานอย่างซื่อสัตย์รับผิดชอบใน

งานที่ทำา ทุกอย่างเมื่อประกอบรวมกันแล้วในท้ายที่สุดคือ

ผลลัพธ์ที่น่าชื่นใจ

แน่นอนเมือ่ถามว่าเจตนาเจริญขนส่งวนันีป้ระสบความสำาเรจ็

แล้วหรือยัง เมื่อย้อนกลับไปดูเส้นทางตั้งแต่วันแรกจนมาถึง

วันนี้ คงไม่มีอะไรต้องสงสัย คนนอกอย่างเราต้องบอกว่านี่

เป็นผลงานชัน้เยีย่มจากผูห้ญงิตวัเลก็ๆ คนหนึง่ คณุจนิตนา

บอกกบั Asian Trucker ว่า “เรามาจากตำา่กว่าศนูย์ ไม่ต้อง

กลัวว่าจะเสียอะไร วันนี้ถือเป็นกำาไรชีวิตของเราแล้ว”



ผู้ประกอบการ

รถ
เครน
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หลังจากหาข้อมูลอยู่พักหนึ่ง ในที่สุดเราก็เจอเข้ากับบริษัท

ขนส่งแห่งหน่ึงซึ่งใช้รถหกล้อและสิบล้อติดเครนขับเคลื่อน

ธรุกจิอยู ่กอ่นตดิตอ่ไปเราคดิวา่บรษิทัแหง่นีค้งจะเปน็บรษิทั

ที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นอยู่ด้วยเพราะชื่อของบริษัท

Asian Trucker เคยนำาเสนอเรื่องราวของอุปกรณ์พิเศษ

ที่ติดอยู่กับรถบรรทุก และช่วยทำาให้การทำางานขนส่ง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคือ Side loader เป็นอุปกรณ์

เครนยกตู้สินค้าขนาดใหญ่ของ Hammar แบบสองตัว 

ที่ติดตั้งอยู่บนเทรลเลอร์ แต่กับอุปกรณ์เครนแขนเดียวที่

ติดตั้งอยู่กับรถบรรทุก ซึ่งจุดติดตั้งอยู่ด้านหลังหัวเก๋ง ที่

สว่นใหญเ่รยีกรถทีต่ดิตัง้เครนแบบนีเ้อาไวว้า่รถเฮีย๊บ เรายงั

ไม่เคยนำาเสนอลงในนิตยสารมาก่อน

เฮ๊ียบ (Hiab) มีที่มาจากยี่ห้อของเครนยี่ห้อแรกๆ ที่ถูกนำา

เข้ามาใช้ในประเทศไทย และถูกเรียกชื่อแทนอุปกรณ์ว่าเฮ๊ียบ

ในหมู่ผู้ใช้งานจนติดปากกันต่อเนื่องมา

เฮี๊ยบ (Hiab) คือช่ือประจำาสินค้าของบริษัท Hydraliska 

Industri AB อยู่ที่เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในสวีเดน โดยนาย

เอริค ผู้ก่อตั้งบริษัทสกี ต้ังแต่ปี 1944 ได้ประยุกต์การ

ทำางานของระบบไฮโดรลิกเข้ามาใช้กับเครื่องของรถบรรทุก 

ปารค์ ทรานสปอรต์



 25 I Asian Truckerเฮี๊ยบ (Hiab) คือชื่อประจำา
สินค้าของบริษัท Hydraliska 
Industri AB อยู่ที่เมืองเล็กๆ 
แห่งหนึ่งในสวีเดน โดยนายเอริค 
ผู้ก่อตั้งบริษัทสกี ตั้งแต่ปี 
1944 ได้ประยุกต์การทำางาน
ของระบบไฮโดรลิกเข้ามาใช้กับ
เครื่องของรถบรรทุก
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ในขณะเดียวกันที่ประเทศฟินแลนด์ มีการ

พัฒนาเครื่องมือเกี่ยวกับกลไกตัวนี้เช่นกัน 

5 ปีหลังจากนั้น อุปกรณ์ในรูปแบบนี้ได้เริ่ม

ทำาการผลิตในประเทศฟินแลนด์ ต่อมาได้มี

บริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจาก

ฟินแลนด์ ดำา เ นินการเกี่ยวกับงานด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น หินปูน ได้นำาระบบ

นี้มาพัฒนาเพิ่มเติมด้านวิศวกรรม เพื่อนำามา

ใช้ในงานกอ่สรา้ง และงานปา่ไม ้จนแพรห่ลาย

เข้าไปสู่วงการป่าไม้ วงการก่อสร้าง และ

อุตสาหกรรมท่ัวโลก มีผู้ผลิตจากประเทศอื่นๆ 

ผลิตสินค้ารูปแบบนี้เข้าสู่ตลาดเพิ่มเติม 

ปัจจุบันสำาหรับประเทศไทยอุปกรณ์เครน

ที่ นิยมใช้กันอยู่ นั้ นมีอยู่ สองแบรนด์คือ 

TADANO และ UNIC

บริษัทที่ใช้รถเครนในการดำาเนินธุรกิจมีอยู่

มาก ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ 

Asian Trucker แวะมาสนทนากับบริษัท

ขนาดเล็กที่บริหารและดำาเนินการโดยคนหนุ่ม 

ที่ธุรกิจเพ่ิงเริ่มต้น แต่มีแนวโน้มในการเติบโต

อย่างมีทิศทาง

ยังมีช่องทางเสมอสำาหรับคนที่ขยันและมุ่งมั่น

เรารู้สึกเช่นนั้นเมื่อได้สนทนากับ ชาติชาย 

มาลา หรือท่ีลูกน้องในทีมงานเรียกว่า “ปารค์” 

บรกิารของบรษิทัปารค์ ทรานสปอรต์ จำากดั 

คือบริการขนส่งรายวัน-รายเดือน ด้วย

รถบรรทุกติดเครน รถคอก 6-10 ล้อ ที่

คุณปาร์คบอกกับเราว่าเน้นคุณภาพในการ

ให้บริการเป็นสำาคัญ

ธุรกิจนี้ เริ่มขึ้นจากการต่อยอดหรือส่งไม้

ต่อมาจากครอบครัวคือพ่อ แม่ แต่เดิมนั้น

ครอบครัวของคุณปาร์คมีพื้นฐานอาชีพ

ด้ังเดิมอยู่ในสายขนส่งอยู่แล้วแต่เป็นการ

ขนส่งด้วยรถเล็ก (รถกระบะ) อยู่ที่โคราช 

และพัฒนาต่อเน่ืองจนมาทำารถบรรทุกซึ่ง

เปน็รถบรรทกุตดิเครน โดยในกลุม่เครอืญาติ

ทำาอยูแ่ละแนะนำาตอ่กนัมา เตบิโตขึน้ตามลำาดบั 

มีงานวิ่งขนส่งสินค้าหมวดอุปกรณ์ก่อสร้าง

ที่ผูกสัญญาอยู่กับ SCG 

ตัวคุณปาร์คเองเมื่อเรียนจบ ปวช. สาขา

ช่างยนต์ ก็พยายามบ่ายเบี่ยงงานที่บ้าน

มาโดยตลอดด้วยเหตุผลส่วนตัวคือไม่ชอบ

เร่ืองธุรกิจขนส่ง อยากจะไปทำาเก่ียวกับงาน

ซ่อมรถเกี่ยวกับเครื่องยนต์มากกว่า แน่นอน

งานแรกที่ไปทำาย่อมมุ่งไปตามเข็มทิศที่ตัวเอง

คดิวา่ด ีแตก่ย็งัสลบัมาชว่ยงานทีบ่า้น โดยมา

ช่วยขับรถให้ในช่วงวันหยุดของตัวเอง

จุดหักเหสำาคัญคือเร่ิมรู้สึกท้อกับงานประจำา

ที่ทำา เพราะทั้งค่าตอบแทนที่ไม่สูงบวกกับงาน

ที่หนัก วันหนึ่งมาช่วยขับรถให้กับที่บ้านออก

ไปรับงาน วันนั้นเมื่อเสร็จงานแล้วจะต้องรับ

ค่าจ้างในการว่ิงงานกลับมาด้วย พอรับเงิน

ค่าจ้างหลังเสร็จงาน รู้สึกว่าค่าตอบแทนท่ี

ได้สูงกว่างานที่ตนเองไปเป็นลูกจ้างมาก จึง

คิดว่าทางที่เดินอยู่ไม่ใช่แล้ว หลังจากนั้นจึง

ลาออกจากงานกลบัมาชว่ยงานทีบ่า้นเตม็ตวั

จนทีบ่า้นเหน็วา่ลกูชายมคีวามรบัผดิชอบแลว้ 

และคิดว่าน่าจะได้เดินไปตามเส้นทางของตัว

เองได ้จงึออกรถใหค้ณุปาร์คกับพีช่ายคนละ

คนั เพือ่แยกกนัไปโต ซึง่คณุปารค์จะตอ้งจา่ย

คา่ผอ่นเองโดยทีบ่า้นดาวนใ์ห ้เร่ิมจากชว่ยวิง่

งานของที่บ้าน และเริ่มหางานเองจนตัดสินใจ

จดทะเบียนเปิดเป็นบริษัทเมื่อเร่ิมเห็นช่องทาง 

จากหนึ่งคันขยับมาเป็นสองคันสามคันจน

กระทั่งผ่านมาสองปีกว่าตอนนี้มีรถบรรทุก

ติดตั้งเครนวิ่งรับงานภายใต้บริษัทปาร์คอยู่

ทั้งหมดหกคัน

ไม่มีอะไรได้มาโดยไม่ลงแรง

เมื่อตัดสินใจจะทำาธุรกิจนี้เพื่อหาเลี้ยงตนเอง 

คุณปาร์คตัดสินใจศึกษาในงานที่ตนทำา

เพิม่เตมิโดยลงเรยีนเกีย่วกบัโลจสิตกิส ์ควบคู่

ไปกับเรียนรู้จากการลงมือทำา เพราะในช่วง

แรกที่มีรถสองคันนั้นต้องสลับลงไปช่วยขับ

ด้วย ทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานใน

ธุรกิจของตนเองรอบด้าน

ปัจจุบันแวดวงรถบรรทุกที่มี เครน หรือ

รถเฮีย๊บมกีารแขง่ขนักันสูงไมแ่พแ้วดวงขนสง่

ด้วยรถประเภทอื่นๆ บริษัทปาร์คสู้กับคนอื่น

ด้วยงานบริการที่มีคุณภาพ
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คณุภาพในแบบของปาร์คคอือะไร? คณุปาร์ค

บอกว่าตนเองให้ความสำาคญัในทกุเรือ่งตัง้แต่

อปุกรณ์รถและเครนจะต้องพร้อมสำาหรบัการ

ใช้งาน เครนของปาร์คมีการตรวจสอบ

ทกุสามเดอืนในทกุรายละเอยีด เพือ่ให้แน่ใจว่า

เมื่อเอาออกไปยกของให้กับลูกค้าจะไม่มี

ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพราะของแต่ละชิ้นที่ใช้

เครนยกขึ้นลงรถเพื่อนำาส่งน้ันมีมูลค่าสูง 

บริษัทปาร์คมีการทำาประกันสินค้าที่นำาส่ง

ทกุชิน้ คนขบัรถของปาร์คจะต้องมมีาตรฐาน 

ตั้งแต่การแต่งตัว การพูดจา รวมไปถึงมี

ใบรับรองในการใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามที่

กฏหมายระบไุว้ รวมทัง้มกีารอบรมคนขบัอยู่

สมำ่าเสมอ

ที่สำาคัญสำาหรับบริษัทปาร์คในการทำาธุรกิจ

อยู่ในสายนี้คือการไม่ลงไปต่อสู ้ในสมรภูมิ

ราคา คุณปาร์คบอกว่า “ของเราอาจจะแพง

กว่า แต่ก็ไม่ได้มาก แต่สิ่งที่เรามีมากกว่าคือ

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ มีการตรวจสอบตาม

ระยะสมำ่าเสมอ มีประกันสินค้าให้ คนขับมี

ความชำานาญเชีย่วชาญ มใีบเซอร์รองรบัการ

ทำางานถูกต้อง”

แน่นอนเฉกเช่นการขนส่งประเภทอ่ืนๆ หรือ

อาจจะกล่าวได้ว่าในธุรกิจขนส่งที่ต้องใช้

รถบรรทุกในการขับเคล่ือนธุรกิจ คนขับ

ถือเป็นปัจจัยสำาคัญ ที่บริษัทปาร์คฯ เองก็

เช่นเดียวกัน คุณปาร์คบอกว่าตัวเองเป็น

คนขับมาก่อน ทุกวันน้ีก็จะลงไปขับบ้าง

ในกรณีที่คนขับขาด ทำาให้ตนเองมีความ

เข้าใจ รู้ความต้องการของคนขับ ด้วยเหตุน้ี

สิ่งสำาคัญสำาหรับคนขับของบริษัทปาร์คคือ

ผลตอบแทนต้องคุ้มค่ากับงานที่เขาทำาให้กับ

บริษัท เมื่อคนขับพอใจในจุดน้ีเขาก็จะทำางาน

ที่ดีให้กับบริษัท รวมไปถึงสิทธิต่างๆ ขั้น

พื้นฐานที่คนขับจะต้องได้ แต่คนขับก็ต้อง

ยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทมีให้ด้วย

เช่นกัน

คุณปาร์คบอกกับเราว่า สำาหรับคนขับรถที่

นี่ใครอยู่ถึงสิบปียกรถให้ไปเลย (จัดไฟแนนซ์

ให้ อยู่ในความดูแลของบริษัทได้รถไปทำางาน 

หรอืถา้อยากออกไปทำาเองกใ็หไ้ปทำา รว่มกนั

เป็นพาร์ทเนอร์ในการวิ่งงาน) 

งานของรถเครนทุกวันนี้ 80% เป็นงาน

ที่ได้จากหมวดก่อสร้าง อีก 20% เป็นสินค้า

ทัว่ๆ ไป แต ่Asian Trucker เชือ่วา่ในอนาคต

รปูแบบของรถทีม่เีคร่ืองมอืพเิศษตดิตัง้อยูจ่ะ

เขา้มามบีทบาทในการขนสง่เพิม่มากขึน้ เพราะ

จะสามารถทำางานได้เร็ว ใช้คนน้อยลง ซึ่งจะ

เกิดประโยชน์ทั้งสองฝั่ง ทั้งเจ้าของรถและ

ผู้ว่าจ้างงาน

เราถามว่าสำาหรับคนหนุ่มอย่างคุณปาร์ค

การเริ่มสร้างธุรกิจด้วยตนเองว่าอะไรคือ

ความท้าทาย คุณปาร์คหยุดคิดครู่หนึ่งก่อน

ตอบว่าการทำาให้บริษัทเติบโตเป็นเรื่องที่จะ

ต้องมุ่งมั่นทำา แต่อีกอย่างหนึ่งคุณปาร์ค

ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะสร้างเครือข่ายรถเครนที่

มสีมาชกิทัว่ประเทศ ตอ่ไปไมว่า่ลกูคา้อยูท่ีไ่หน

ในประเทศไทยก็สามารถใช้รถยกได้เพียงแค่

ติดต่อมาที่บริษัทปาร์ค 

แน่นอนว่าการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระดับ

ประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย แต่แน่นอนว่าในการ

ทำางานหรอืทำาอะไรกแ็ลว้แตเ่ราตอ้งมเีปา้หมาย 

เพื่อที่มุ่งไปสู่ ทำาได้หรือทำาไม่ได้อาจจะไม่

สำาคญัเทา่เราไดล้งมอืทำาเพือ่มุง่ไปสูเ่ปา้หมาย

นัน้แลว้หรอืไม ่การคดิจะวิง่กบัการออกไปวิง่

มันให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันมาก

หลังจากการพูดคุยจบลง เราได้รับพลังของ

คนหนุ่มติดกลับมาด้วย ในแวดวงขนส่งมี

รูปแบบการดำาเนินการที่หลากหลาย ประเภท

ของสิ่งของที่เคลื่อนย้าย ลักษณะรถที่ใช้ มี

ผู้ประกอบการดั้งเดิม ทั้งขนาดใหญ่ กลาง 

เล็ก ผู้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ส่ิงที่สำาคัญที่สุดใน

การที่จะสามารถดำารงอยู่ได้ ในท่ามกลาง

การแข่งขันคือความมีคุณภาพ แน่นอนว่าใน

ความหมายของคุณภาพนั้นมีรายละเอียด

ปลีกย่อยอีกมากมายที่มาประกอบรวมกัน

เพื่อทำาให้คุณภาพนั้นคือคุณภาพอย่าง

แท้จริง
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งานของรถเครนทุกวันนี้ 80% เป็น
งานที่ได้จากหมวดก่อสร้าง อีก 20% 
เป็นสินค้าทั่วๆ ไป แต่ Asian Trucker 
เชื่อว่าในอนาคตรูปแบบของรถที่มี
เครื่องมือพิเศษติดตั้งอยู่จะเข้ามามี
บทบาทในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น เพราะ
จะสามารถทำางานได้เร็ว ใช้คนน้อย
ลง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝั่ง 
ทั้งเจ้าของรถและผู้ว่าจ้างงาน
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คอนติเนนทอลล�้ำหน้ำ
โชว์หุ่นยนต์เดลิเวอรี่

จากการประเมินสถานการณ์
ทางการตลาดของโลกแสดง
ให้เห็นว่า ความต้องการทาง
ด้านบริการจัดส่งสินค้าจะ
เพิ่มขึ้นทวีคูณเท่ากับความ
ตอ้งการระบบขนสง่สาธารณะ
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ในงานนวัตกรรมและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ปี 2019 (Consumer Electronics Show: 
CES) จัดขึ้นที่ เมืองลาสเวกัส  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา คอนติเนนทอล ผู้พัฒนา
เทคโนโลยีอัจฉริยะสำาหรับผู้ใช้ยานยนต์ 
ได้จัดแสดงหุ่นยนต์เดลิเวอร่ี (Delivery 
Robots) พัฒนาข้ึนเพื่อการบริการขนส่ง
สินค้าและพัสดุแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
ใช้คนอีกต่อไป ซึ่งแนวความคิดทางด้าน
ระบบขนส่งอัจฉริยะดังกล่าวนี้  ได้มีการ
ผนวกรวมกับเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ
ของบริษัทฯ ที่เรียกว่า CUbE (Continental 
Urban Mobility Experience) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้มีมาก
ยิ่งขึ้น ภายในงานมีการสาธิตขั้นตอนการ
ทำางานร่วมกันระหว่างยานยนต์ไร้คนขับกับ
หุน่ยนตเ์ดลเิวอรีใ่นการขนสง่พสัดหุรอืสินค้า
ให้แก่ผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการประเมินสถานการณ์ทางการตลาด
ของโลกแสดงให้เห็นว่า ความต้องการทาง
ด้านบริการจัดส่งสินค้าจะเพิ่มข้ึนทวีคูณ
เท่ากับความต้องการระบบขนส่งสาธารณะ
ในเขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น 
ซึ่งคอนติเนนทอลเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว
จึงหาโซลูชันด้วยการใช้ความเช่ียวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะในการคิดค้น
แก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาดและสังคม ด้วยการผนวกรวม
กันระหว่างยานยนต์ไร้คนขับกับหุ่นยนต์
เดลเิวอรี ่เปน็การนำาเสนอชอ่งทางการบรกิาร
ขนส่งสินค้าและพัสดุแบบอัตโนมั ติ ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากการพฒันา CUbE ระบบยานยนต์ไฟฟา้
แบบอัตโนมัติของคอนติเนนทอลที่ถูกสร้าง
เพือ่เปน็โซลชูนัสำาหรบัระบบขนสง่สาธารณะ
ในเขตเมอืงหรอืทีรู่จั้กกนัในฐานะยานยนตไ์ร้
คนขับ Robo-Taxi จะเป็นส่วนเติมเต็มและ
เอือ้ประโยชนใ์หก้บัหุน่ยนตเ์ดลเิวอรีด่ว้ยการ
ใชค้วามสามารถทางดา้นการขนสง่ ชว่ยใหผู้้
บริโภคประหยัดเวลา ซึ่งการผนวกรวมกันนี้

เป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่ในการขับเคล่ือนเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
แบบสมบูรณ์ (Seamless Mobility)  

นายคาล์ฟ เลาซ์มานน หัวหน้าหน่วยธุรกิจระบบและเทคโนโลยี 
จากกลุ่มธรุกจิช่วงล่างและความปลอดภัย กล่าวว่า “วสิัยทัศน์ของ
คอนติเนนทอล คือ การขับเคล่ือนเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติ
แบบสมบูรณ์ (Seamless Mobility) การใช้หุ่นยนต์เดลิเวอรี่จะ
เป็นการยกระดับยานยนต์ไร้คนขับให้ก้าวลำ้าไปอีกข้ันด้วยการ
บรรทุกหุ่นยนต์ดังกล่าวที่บรรจุสินค้าและพัสดุ และนำาไปส่งยังจุด
หมายปลายทางให้แก่ผู้บริโภคอย่างราบรื่น ซึ่งถือเป็นการทำางาน
ร่วมกันเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง”

การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การส่งสินค้าและพัสดุไปตามท่ีอยู่อาศัย
ของผูบ้รโิภคมอีตัราการเตบิโตมากขึน้เรือ่ยๆ ทกุป ีซึง่การเติบโตใน
กลุ่มธุรกิจน้ี ทำาให้เรื่องค่าขนส่งต่อชั่วโมงน้ันเป็นปัจจัยสำาคัญ ซึ่ง
จากแหลง่วจิยัหลายแหง่คาดวา่การสง่สนิคา้และพสัดแุบบอตัโนมตัิ
จะเปน็สว่นสำาคญัทีช่ว่ยใหธ้รุกจิขนสง่ดำาเนนิไปอยา่งราบรืน่มากถงึ 
80 เปอร์เซ็นต์

คอนติเนนทอลมองเห็นว่าการส่งสินค้าและพัสดุแบบอัตโนมัติ
จะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในอนาคต 
นอกเหนือจากการส่งสินค้าท่ัวไปท่ียังคงต้องใช้พนักงานขนส่ง
อยู่ ซึ่งการใช้ CUbE ท่ีบรรทุกหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ซึ่งบรรจุสินค้าและ
พัสดุพร้อมส่งถึงมือลูกค้าได้หลายตัวจะเป็นการครอบคลุมห่วง
โซ่อุปทานคือ กระบวนการตั้งแต่เริ่มหาวัตถุดิบจนกระท่ังสินค้า
ถูกส่งไปถึงผู้บริโภค นายเลาซ์มานน กล่าวเสริมว่า “อุตสาหกรรม
การขนส่งสินค้าอัตโนมัติต้องใช้ความน่าเชื่อถือ ความแข็งแกร่ง 
ความมปีระสิทธภิาพสูง และเทคโนโลยท่ีีทันสมยัท่ีสุด ซึง่คณุสมบตัิ
ที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่ เข้ากันกับธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
มากท่ีสุด ส่ิงเหล่าน้ีทำาให้คอนติเนนทอลยังคงเป็นหน่ึงในผู้นำาทาง
ด้านระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและระบบขับขี่อัตโนมัติ”

สำาหรับยานยนต์ไร้คนขับจะเป็นองค์ประกอบหลักสำาคัญสำาหรับ
เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในอนาคต เนื่องด้วยผู้เชี่ยวชาญได้
วเิคราะหว์า่ยานยนตด์งักลา่วจะเปน็ตวัชว่ยทีจ่ะสามารถแกปั้ญหา
เรื่องการจราจรติดขัดในเขตเมือง นอกจากนี้ยานยนต์ไร้คนขับยัง
สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง นักออกแบบนวัตกรรมผังเมือง
เล็งเห็นว่ายานยนต์ไร้คนขับจะเป็นตัวแปรหลักสำาคัญที่จะทำาให้
ประชากรหนัมาใชบ้รกิารระบบขนสง่สาธารณะแทนการใชย้านยนต์
สว่นบคุคล นอกจากนีส้ำาหรบักลุม่คนทีไ่มม่เีวลาวา่งในการรบัสนิคา้
และพัสดุด้วยตนเองเน่ืองด้วยจากการทำางานหรือการเรียนหนังสือ 
ยานยนตไ์รค้นขบักบัหุน่ยนตเ์ดลเิวอรีก่ส็ามารถตอบโจทยไ์ลฟส์ไตล์
ของประชากรกลุ่มนี้ได้ดีที่สุดที่จะทำาหน้าที่ส่งของให้ถึงที่พักอาศัย
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เชลล์ ได้ร่วมมือกับ บริ ษัท Air f low Truck 
Company ในการออกแบบและสร้างรถบรรทุก 
สำาหรับงานหนักที่มีประสิทธิภาพสูงและมีอากาศ
พลศาสตร์สูง : Starship (รู้จักกันในชื่อ Class 
8 ในสหรัฐอเมริกา) ด้วยการรวบรวมสุดยอด
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสร้างขึ้นเอง โดย
มุ่งมั่นที่จะค้นหาว่าการขนส่งสินค้าทางถนนที่
ประหยัดพลังงานสามารถทำาได้ในวันน้ี และยก
ระดับประเด็นการพดูคุยเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลง
พลังงานที่จะถูกนำามาใช้

อากาศพลศาสตร์ 
• Cab (หัวเก๋ง) ออกแบบตามหลักอากาศ
พลศาสตร์แบบ Hyper-Aerodynamic ซึ่งทำาจาก
คาร์บอนไฟเบอร์ 100%
• บานประตูหน้าต่าง กระจังหน้าแบบแอ็คทีฟ 
(ทำางานตามอุณหภูมิเพื่อให้อากาศพลศาสตร์
สูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด) เมื่อเปิดใช้งาน
อากาศสามารถไหลผ่านหม้อนำ้าและเข้าไปในห้อง
เคร่ืองช่วยให้ระบายความร้อนได้ดี เมื่อไม่จำาเป็น
ต้องระบายความร้อนบานประตหูน้าต่างจะถกูปิด
โดยอัตโนมัติปล่อยให้อากาศเปลี่ยนเส้นทางรอบ
รถ ผลที่ได้คือแรงต้านอากาศพลศาสตร์น้อยลง
และลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
ของบานประตหูน้าต่างทีใ่ช้งานอยูค่อืการลดเวลา
อุ่นเครื่องในท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น
• ส่วนหาง : ออกแบบให้หางเป็นรูปทรง
แอโรไดนามิกเพื่อให้รถบรรทุกคล่องตัว และลด
ภาระการลาก แผงด้านขา้งทีย่าวชว่ยรกัษาสภาพ
อากาศช่วยลดแรงลากด้านหลัง

ประสิทธิภาพ 
• ระบบเตมิลมยางอตัโนมตัช่ิวยให้มัน่ใจถงึแรงดนั
ลมยางที่สมำ่าเสมอ 
• การกำาหนดค่าเพลาดาวน์สปีด โดยใช้การ
ควบคุมเครื่องยนต์ขั้นสูง และเกียร์ธรรมดาแบบ
อตัโนมตัใิหป้ระสทิธภิาพทีด่ขีึน้รวมถงึกำาลงัดงึทีด่ี
• แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 5,000 วตัต์บนหลงัคารถ
พ่วง จะชาร์จแบตเตอรีหลัก 48 โวลต์บนรถ 
แบตเตอรสีำารองให้พลงังานเครือ่งปรบัอากาศและ
อินเวอร์เตอร์สำาหรับการโหลด 120 โวลต์ เมื่อ
แปลงลงเป็น 12 โวลต์โดยตัวแปลง DC-to-DC ที่
ติดตั้ ง ไว ้  มันจะจ ่ายไฟให ้ กับระบบทั่ว ไปใน
รถบรรทุก เช่นที่ปัดนำ้าฝน, มอเตอร์เป่าลม, 
เครื่องเป่าลม, เกจ และส่วนประกอบไฟฟ้าอื่น ๆ
• ระบบเพลาไฮบริดไฟฟ้า : มอเตอร์ไฟฟ้าและ
เพลาแทนเพลาขับแบบไม่ขับเคลื่อน เป็นการเพิ่ม
พลงัในขณะทีป่นีเขา เกรดซึง่ใชเ้ชือ้เพลงิมากทีส่ดุ
ตอ่ไมล ์เพลาไฮบรดิใชก้ารเบรกแบบเปลีย่นวิถีเพือ่
ชารจ์แบตเตอรีก่ลบั โดยการจบัพลงังานในขณะที่
ชะลอตัวลงหรือในขณะที่ลดระดับลง

เทคโนโลยีเชลล์ 
• เชลล์ให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับส่วน
ประกอบเครือ่งยนต์และระบบขบัเคลือ่น รวมทัง้คำา
แนะนำาสำาหรบัความต้องการนำา้มนัหล่อลืน่สำาหรบั
ใช้ ในรถบรรทุกสตาร์ชิพ รถบรรทุกใช้นำ้ามัน
เคร่ืองสำาหรับงานหนักรุ ่นต่อไปของเชลล์ที่มี
ความหนืดตำ่าสังเคราะห์อย่างเต็มที่ การใช้นำ้ามัน
หล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์พร้อมเทคโนโลยีเสริม
ขั้นสูง ช่วยป้องกันการสึกหรอ คราบสกปรก
และการแตกหักของนำ้ามัน ความหนืดตำ่ากว่า
ให้การประหยัดนำ้ามันเชื้อเพลิงที่เหนือกว่าเมื่อ
เทียบกับ SAE 15W-40 แบบเดิม เทคโนโลยีการ
หล่อลืน่มคีวามหนดืเท่ากนักบั Shell Rimula Ultra 
E + และได้รับการทดสอบโดย OEM จากทั่วโลก
• เอ็นเตอร์ไพรส์ใช้นำ้ามันหล่อลื่นเชลล์ชนิด
สังเคราะห์เต็มรูปแบบรวมถึงนำ้ามันเกียร์ Spirax 
S6 GXME 75W-80, นำ้ามันเฟืองท้าย Spirax S5 
ADE 75W-85 และนำ้ามัน Spirax S6 GME 40
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นครพนมประตูเช่ือมโยงระหว่างไทย ลาว เวียดนาม 
จีน ซึ่งในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงหลายประการ 
แน่นอนว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี ในเขตพื้นที่ชายแดน
ไทย-ลาวทางด้านน้ีมีประตูเข้าออกหรือด่านสากล
อยู่สามแห่ง เป็นทางเข้าออกทางบกที่เช่ือมโยงโดย
สะพาน ประตูแห่งแรกท่ีเปิดให้บริการคือที่จังหวัด
หนองคาย และถัดมาเปิดขึ้นอีกแห่งคือจังหวัด
มุกดาหาร ต่อเนื่องมาถึงสะพานแห่งที่สามคือ
นครพนม 

ปัจจุบันทางฝั่งมุกดาหารสินค้าผ่านแดนส่วนใหญ่
จะเป็นสินค้าแฟช่ัน ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ชิ้นส่วนรถยนต์ ทางฝั่งนครพนมสินค้าสำาคัญคือ
ผลไม้สดที่มีปลายทางอยู่ที่ประเทศจีน ซึ่งเติบโต
ต่อเนื่องติดต่อมาหลายปี

วันนี้สำาหรับแวดวงขนส่งและรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
นครพนมเป็นปลายทางสำาคัญในการรับส่งสินค้า 
แนน่อนวา่วันนีส้นิคา้หลกัทีส่ำาคญัยงัเปน็ผลไม ้เพราะ
ตลาดจีนที่อยู่ทางตอนล่างนั้นนับว่าเป็นตลาดใหญ่ 
ผลไมไ้ทยท่ีออกดา่นนีเ้ดนิทางไปรองรบัความตอ้งการ
ของผู้คนในสามมณฑล 

ในอนาคตจะมีสินค้าประเภทอื่นเพิ่มเติมหรือเกิดขึ้น
เป็นดาวเด่นดวงใหม่ก็ยังไม่แน่นอน แต่ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าประเภทใดจะเข้าหรือออกย่อมต้องพึ่งพาการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกอยู่ดี Asian Trucker มองว่า
นักธุรกิจจีนย่อมที่จะต้องมองหาโอกาสในการสร้าง
ความเติบโตให้ธุรกิจของตนเองอย่างแน่นอน แต่จะ
เป็นอะไร จะเกิดขึ้นได้ไหมนั้น และเมื่อไหร่ ย่อมต้อง
ดูองค์ประกอบอื่นๆ อีกหลายประการ (ซึ่งหมายรวม
ไปถึงการทำางานของภาครัฐด้วยเช่นกัน)

เรามายังนครพนมด้วยประเด็นหลักคือการมาพูด
คุยกับไพรเวท ดีลเลอร์ (Private Dealer) หรือ

ตัวแทนจำาหน่ายอิสระรายแรกของสแกนเนีย บริษัท
ธนนนท์ ทรัค จำากัด แต่ท้ายที่สุดแล้วเราได้รับรู้
และเห็นในอีกหลากหลายมิติของภาคขนส่งที่กำาลัง
เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่นครพนม 

ธนนนท์ ทรัค บทบาทใหม่ผู้ริเริ่มและบุกเบิก

บุคคลที่เรามาสนทนาด้วยคือคุณเทวินทร์ ตรียะชาติ 
หุ้นส่วนผู้จัดการ (ร่วม) ดูแลฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่ 
ศูนย์บริการและอะไหล่ คุณเทวินทร์นอกจากจะให้
ข้อมูลความเป็นมาเป็นไปในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของสแกนเนีย ประเทศไทย ของธนนนท์ ทรัค ยังให้
ข้อมูลพื้นฐานของนครพนมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
รถใหญ่และภาคการขนส่งที่ผ่านเข้ามาในนครพนม
ให้กับ Asian Trucker อีกด้วย

รูปแบบธุรกิจที่ธนนนท์ ทรัค ร่วมกับสแกนเนียนั้น
เรียกว่า ไพรเวท ดีลเลอร์ (Private Dealer) โดย
รูปแบบของไพรเวท ดีลเลอร์ คุณเทวินทร์ อธิบายให้
ฟังว่า เป็นรูปแบบของการทำาธุรกิจในรูปแบบของ
การเป็นพาร์ทเนอร์กันทางธุรกิจ โดยธนนนท์ ทรัค
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการและจัดจำาหน่าย
รถบรรทุกของสแกนเนีย ดูแลพื้นที่ในเขตจังหวัด
นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ 

คุณเทวินทร์ย้อนความให้ฟังว่าแรกเริ่มเดิมทีทาง
สแกนเนียมีพ้ืนที่เป้าหมายอยู่ที่อุดร อุบล โคราช 
โดยเริ่มลงพ้ืนที่ทางอุดรและมีโอกาสได้พบกับญาติ
ของคุณณปภัทช์ ทีฆธนานนท์ ผู้บริหารของ ธนนนท์ 
ทรัค เนื่องด้วยทางอุดรยังไม่มีความสนใจที่จะลงทุน
ในช่วงนี้ จึงแนะนำาให้ทางสแกนเนียลองมาสำารวจดู
ทางนครพนม หลังจากการได้พบกันของสแกนเนีย
กับธนนนท์ ทรัค ได้เห็นพื้นที่ได้เข้าใจถึงพื้นฐานของ
ภาคขนส่งที่เคล่ือนไหวอยู่ในเขตพื้นที่นครพนม รวม
ไปถึงความพร้อมที่ทางธนนนท์ ทรัค มีอยู่ ทำาให้เกิด
การพูดคุยต่อเนื่อง จนในท้ายที่สุดนำามาสู่บทสรุป

ธนนนท์ ทรัค
Scania Private Dealer 
ตัวแทนสแกนเนียอิสระ 
รายแรกของประเทศไทย
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คุณณปภัทช์ ทีฆธนานนท์ 
ประธานบริหาร

รปูแบบของไพรเวท ดลีเลอร ์จะเปน็
กญุแจสำาคญัทีท่ำาให้พืน้ทีใ่ห้บรกิาร
ของสแกนเนยีสามารถขยายรองรบั
การเตบิโตของธรุกจิไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
ทำาใหล้กูคา้ไดร้บับรกิารทีม่คีณุภาพ 
สามารถใช้รถขับเคลื่อนธุรกิจได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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คุณปรมาพร ทีฆธนานนท์ 
หุ้นส่วนผู้จัดการ ดูแลด้านการเงินและการขายรายย่อย
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ในการแต่งตั้งให้ธนนนท์ ทรัค เป็นพาร์ทเนอร์กับ
สแกนเนียในการให้บริการดูแลและจำาหน่ายสินค้า
ภายใต้แบรนด์สแกนเนีย ดูแลพื้นที่ในเขตนครพนม 
มุกดาหาร บึงกาฬ ในรูปแบบที่เรียกว่า ไพรเวท 
ดีลเลอร์ (ตัวแทนจำาหน่ายอิสระ)

สำาหรบัแนวธรุกจิแบบไพรเวท ดลีเลอรน์ี ้ในยโุรปเปน็
เรื่องปกติของสแกนเนีย ซึ่งทางสแกนเนียทำามาเป็น
เวลานานแล้ว เป็นการขยายภาคการบริการและการ
ดูแลลูกค้าให้ได้ทั่วถึง ในประเทศไทยทางธนนนท์ 
ทรัค เป็นเจ้าแรกที่ไรับการแต่งตั้งจากทางสแกนเนีย 
ประเทศไทย

แน่นอนว่าผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ได้เป็นไพรเวท 
ดลีเลอรข์องสแกนเนยีคงไมใ่ชใ่ครกไ็ด ้แตต่อ้งมคีวาม
พร้อม อยู่ในภาคบริการเรื่องขนส่งและรถบรรทุก
ขนาดใหญ่อยู่แล้ว รวมไปถึงรายละเอียดสำาคัญอีก
หลายเรือ่งทีท่างสแกนเนยีมขีอ้กำาหนดเอาไว ้ทีจ่ะตอ้ง
ผ่าน โดยเฉพาะเรื่องการใส่ใจให้ความสำาคัญในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการทำาธุรกิจด้วย

ธรุกจิทีธ่นนนท ์ทรคั ทำาอยูแ่ตเ่ดมิคอืใหก้ารซอ่มบำารงุ
หัวและหางของรถบรรทุกหลากหลายแบรนด์อยู่แล้ว 
คุณเทวินทร์เล่าให้ฟังว่างานของธนนนท์ ทรัค ลูกค้า
หลักแต่ต้นคือในส่วนของหางลาก ซึ่งทางธนนนท์ 
ทรคั เปน็ผูบ้กุเบกิในเรือ่งการใหบ้รกิารซอ่มบำารงุหาง
ให้กับพนัสเป็นเจ้าแรก (Co Service) ด้วยเหตุนี้งาน
ที่เข้ามาในส่วนของการซ่อมบำารุงนั้นจะเป็นลักษณะ
ที่เรียกว่า “หางนำาหัว” คุณเทวินทร์อธิบายให้ฟังว่า
เนื่องจากดูแลหางให้กับทางพนัส ลูกค้าของพนัสมี
หลายบรษิทั แตล่ะบรษิทัใชร้ถหวัลากตา่งแบรนดค์ละ
กนัไป แรกเริม่รถยงัอยูใ่นสญัญาใหบ้รกิารกบัแบรนด ์
เวลาจะดูแลรถก็จะวิ่งไปที่ศูนย์ของแบรนด์ ส่วนหาง
ก็จะวิ่งมาที่นี่ ต่อมาเมื่อหัวหมดระยะประกันกับทาง
แบรนด์ ส่วนใหญ่ก็จะมาให้ทางธนนนท์ ทรัค ดูแล 
เพราะส่งหางเข้าที่ธนนนท์ ทรัคอยู่แล้ว และรู้ว่าทาง
ธนนนท์ ทรัค ทำาหัวด้วย รู้ในคุณภาพมาตรฐานการ
ให้บริการ การนำาทั้งหัวและหางเข้าที่เดียวสามารถ
รับบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ทำาให้ประหยัดทั้งเวลา
และตน้ทนุ รถสามารถกลบัไปทำางานไดอ้ยา่งรวดเรว็

ขีดความสามารถที่หลากหลาย

แล้วการทำาแบรนด์อื่นควบคู่ไปกับการดูแลบริหาร
จัดการสแกนเนีย ทางสแกนเนียยอมหรือ? Asian 
Trucker ถามด้วยความสงสัย คุณเทวินทร์บอกว่า

ลักษณะที่แท้จริงของไพรเวท ดีลเลอร ์คือ อู่หรือศูนย์
ให้บริการรถบรรทุกที่มีความชำานาญในเรื่องการซ่อม
รถบรรทกุอยูแ่ล้ว สามารถดำาเนนิการในการซ่อมบำารงุ
รถสแกนเนียควบคู่ไปด้วยได้ โดยได้รับการแต่งตั้ง
จากสแกนเนียอย่างเป็นทางการ ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีต่างๆ ในการดูแลซ่อมบำารุง รวมไปถึง
สนับสนุนเรื่องอะไหล่ต่างๆ และสามารถจำาหน่าย
รถบรรทุกสแกนเนียควบคู่ไปด้วย แต่มีข้อแม้สำาคัญ
คือในส่วนของงานขายรถนั้นจะต้องเป็นสแกนเนีย
แบรนด์เดียวเท่านั้น รวมไปถึงพื้นที่ให้บริการในการ
ซ่อมบำารงุต้องแยกส่วนของสแกนเนยีออกจากแบรนด์
อืน่ๆ อย่างชดัเจน พืน้ทีใ่นการซ่อมบำารงุต้องมสีดัส่วน
เป็นของสแกนเนียห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ส่วนซ่อมบำารุง
ต้องสร้างพ้ืนที่จัดเก็บนำ้ามันจากการซ่อมบำารุงไม่ให้
ไหลออกไปสู่สิ่งแวดล้อมโดยเด็ดขาด เป็นต้น

ธนนนท์ ทรัค บริหารงานโดยสามผู้บริหารหลัก แยก
ส่วนในการดูแลงานต่างๆ อย่างชัดเจน คุณณปภัทช์ 
ทีฆธนานนท์  ประธานบริหาร  ดูแลภาพรวม 
คณุปรมาพร ทฆีธนานนท ์หุน้สว่นผูจ้ดัการ ดแูลดา้น
การเงินและการขายรายย่อย คุณเทวินทร์ ตรียะชาติ 
หุ้นส่วนผู้จัดการ (ร่วม) ดูแลฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่

ตอนนีใ้นสว่นใหบ้รกิารของสแกนเนยีกำาลงัอยูใ่นชว่ง
ปรับปรุงและก่อสร้างเพ่ิมเติม เพ่ือให้สมบูรณ์เป็น
ไปตามข้อกำาหนดของสแกนเนีย แต่ก็เปิดให้บริการ
กับลูกค้าของสแกนเนียในการนำารถเข้ามารับบริการ
แล้ว คุณเทวินทร์กล่าวว่า ลูกค้าของสแกนเนียใน
ยา่นนีร้อใหส้แกนเนยีมาเปดิอยูน่านแลว้ ซึง่พอทราบ
ข่าวก็เริ่มมีรถเข้ามารับบริการแล้ว ยังรวมไปถึงมา
ติดต่อสอบถามข้อมูลอยู่ตลอด คุณเทวินทร์เชื่อว่า
เมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบจะมีรถสแกนเนียเข้า
มารบับรกิารเพิม่มากขึน้ เพราะบรษิทัขนสง่หลายราย
ที่มีที่ตั้งอยู่ที่นครพนมต่างมีรถหัวลากของสแกนเนีย
ประจำาฟลีทอยู่ ทั้งฟลีทขนาดใหญ่และขนาดกลาง

แต่เดิมจุดให้บริการในโซนภาคอีสานของสแกนเนีย
จุดสุดท้ายอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อธนนนท์ ทรัค 
เปิดให้บริการในส่วนของสแกนเนียเซอร์วิสอย่างเป็น
ทางการ รถสแกนเนยีทีผ่า่นเขา้ออกในเขตพืน้ทีโ่ซนนี้
กจ็ะมคีวามสะดวกสบายเพิม่มากขึน้ ซึง่เปน็นโยบาย
ของสแกนเนีย ประเทศไทย ที่จะให้บริการลูกค้าของ
สแกนเนียได้อย่างทั่วถึง 

ซ่ึงในรูปแบบของไพรเวท ดีลเลอร์ จะเป็นกุญแจ
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สำาคัญที่ทำาให้พื้นที่ให้บริการของสแกนเนียสามารถ
ขยายรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างทั่วถึง 
ทำาให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพ สามารถใช้รถ
ขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เมื่อถามถึงข้อดีของไพรเวท ดีเลอร์ในเชิงธุรกิจ 
คุณเทวินทร์ตอบว่า “ในส่วนของธนนนท์ ทรัค ซึ่ง
เปิดให้บริการซ่อมบำารุงแบรนด์อื่นอยู่แล้ว เป็น
ธุรกิจดั้งเดิมก็ยังสามารถทำาต่อไปได้ ถือเป็นเรื่องที่ดี 
เพราะลกูคา้เกา่ยงัมาหาธนนนท ์ทรคั อยูเ่สมอ ทำาให้
ธนนนท์ ทรัค มีโอกาสให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าสแกนเนีย
กบัลกูคา้ เพราะไมแ่นว่า่ในอนาคตเขาอาจจะมโีอกาส
ได้ทดลองใชส้แกนเนยี ซึง่ลกูคา้เดมิเองกบ็อกกบัทาง
ธนนนท์ ทรัค ว่ารู้สึกดีกับธนนนท์ ทรัค เพราะเห็นถึง
มาตรฐานทีเ่ตบิโตขึน้ของธนนนท ์ทรคั ซึง่ไดร้บัความ
ไว้วางใจจากสแกนเนีย”

การทำาธุรกิจร่วมกันกับสแกนเนีย คุณเทวินทร์กล่าวว่า 
ดำาเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทางสแกนเนียไม่
ต้องการให้ธนนนท์ ทรัค ลงทุนจำานวนมากใน
ครั้งเดียว หลักการเหมือนกับในยุโรป เช่นมีพื้นที่ใหม่
ที่เริ่มมีลูกค้าของสแกนเนียใช้งานรถอยู่ สแกนเนียก็
ใช้รูปแบบของโมบายเซอร์วิสไปดูแลลูกค้า พอลูกค้า
ในพื้นที่เร่ิมมีมากขึ้นก็นำาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งเพื่อ
ขยายการรับบริการให้ลูกค้า ต่อมาเมื่อธุรกิจเริ่ม
เติบโต ลกูคา้เพิม่มากขึน้จนเกนิขดีความสามารถของ
สำานกังานแบบตูค้อนเทนเนอร ์จงึเปดิขึน้มาเปน็ศนูย์
บริการ ด้วยแนวความคิดและวิธีการแบบนี้ทำาให้ไม่
ตอ้งแบกรับภาระเร่ืองตน้ทนุทีม่ากเกนิไป (คอ่ยๆ ขยบั
ขยาย ไปตามจำานวนของลูกค้า) ทำาให้สามารถสร้าง
ธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซ่ึงทางธนนนท์ ทรัค
เองมองว่านี่คือรูปแบบที่ดี

ธนนนท์ ทรัค เมื่อเปิดตัวเป็นสแกนเนีย ไพรเวท 
ดีลเลอร์ขึ้น ไม่ต้องแบกรับค่าลงทุนที่หนักจนเกินไป
เพราะมคีวามพรอ้มเดมิทัง้สถานที ่เครือ่งมอื และชา่ง
เปน็ทนุเดมิอยูแ่ลว้ การสานตอ่ธรุกจิทีต่อ่ยอดออกมา
นี้จึงไม่ยุ่งยาก และสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว 

มาตรฐานความเป็นสแกนเนียในแง่ของการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การดำาเนินธุรกิจ สิ่งสำาคัญ
ประการหนึ่งคือการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม การให้

ความสำาคัญกับการดำาเนินการที่มุ่งเน้นไปสู่ความ
ย่ังยืน เราจึงเห็นรายละเอียดที่ต้องมีเมื่อจะดำาเนิน
การร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับสแกนเนียคือการต้องมี
ระบบจัดการกับเรื่องของส่ิงแวดล้อมในส่วนของการ
ซ่อมบำารุง การจัดการเรื่องของเสียไม่ให้ออกไปสู่
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

Asian Trucker มีโอกาสได้เดินชมสถานที่ซึ่งอยู่ใน
ระหวา่งการปรบัปรงุใหส้มบรูณ ์เปน็ไปตามมาตรฐาน
ของแบรนดส์แกนเนยี ซึง่ในระหวา่งนีช้า่งของธนนนท์
ก็สลับสับเปล่ียนเข้าอบรมที่สแกนเนียตามโปรแกรม
ที่สแกนเนียได้วางไว้ เพื่อที่จะสามารถให้บริการดูแล
ผลิตภัณฑ์ของสแกนเนียได้อย่างถูกต้อง สามารถส่ง
มอบรถที่มีประสิทธิภาพกลับสู่มือลูกค้าตามกำาหนด
ให้ลูกค้านำารถกลับไปวิ่งงานได้

คุณเทวินทร์กล่าวเพ่ิมเติมว่า ธนนนท์ ทรัค เองก็มี
กจิการวิง่ขนสง่ผลไมอ้ยู ่ทำาใหม้คีวามเขา้ใจธรรมชาติ
การใช้งานของรถเป็นอย่างดี สามารถเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการเข้าบำารุงรักษาได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ยกตัวอย่างเช่นรู้เวลาวิ่งเข้า-ออกด่าน
ของรถบรรทุก รู้ช่วงเวลาที่รถจอดพัก ซึ่งส่ิงเหล่านี้
ทำาให้สามารถจัดสรรตารางเวลา คน และเครื่องมือ
เพื่อรอรับงานได้ตรงจุดประสงค์

นอกไปจากทำาตามมาตรฐานของแบรนด์แล ้ว 
ธนนนท์ ทรัค เองยังเพ่ิมเติมในเรื่องของความใส่ใจ
อื่นๆ เข ้าไปในการให้บริการด้วย เพราะเข้าใจ
ธรรมชาตขิองธรุกจิขนส่ง มกีารสร้างห้องรบัรองคนขบัรถ 
เมื่อรถเข้ามารับบริการ คนขับเองก็ต้องการรับบริการ
เช่นเดียวกัน ห้องพักมีส่วนที่นอน ส่วนดูทีวี มีเครื่อง
ซักผ้าให้กับแม่บ้านของคนขับรถ มีที่ตากผ้า รายละ
เอยีดเลก็ๆ น้อยๆ เหล่านีเ้ป็นความใส่ใจทีเ่กดิขึน้จาก
ความเข้าใจอย่างแท้จริง ทำาให้บรรดาคนขับรถรู้สึกดี
ทกุครัง้ทีเ่อารถเข้ามารบับรกิาร ส่งผลให้เกดิการใช้ซำา้
ซึ่งสำาคัญมาก

A s i a n  T r u c k e r  เ ชื่ อ ว่ า ด้ ว ย รู ป แ บ บ แ น ว
ความคิด ความตั้งใจในการทำาธุรกิจของธนนนท์ 
ทรัค เมื่อผนวกเข้ากับวิถีทางในแบบของสแกนเนีย 
จะทำาให้สแกนเนีย ไพรเวท ดีลเลอร์ รายแรกของ
สแกนเนียประสบความสำาเร็จอย่างแน่นอน
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คุณเทวินทร์ ตรียะชาติ 
หุ้นส่วนผู้จัดการ (ร่วม) ดูแลฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่

“ในส่วนของธนนนท์ ทรัค ซึ่งเปิดให้
บริการซ่อมบำารุงแบรนด์อื่นอยู่แล้ว ซึ่ง
เปน็ธรุกจิดัง้เดมิกย็งัสามารถทำาตอ่ไปได ้
ถอืเปน็เรือ่งทีด่ ีเพราะลกูคา้เกา่ยงัมาหา
ธนนนท์อยู่เสมอ ทำาให้ธนนนท์มีโอกาส
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าสแกนเนียกับ
ลูกค้าเพราะไม่แน่ว่าในอนาคตเขาอาจจะ
มโีอกาสไดท้ดลองใชส้แกนเนยี ซึง่ลกูคา้
เดิมเองก็บอกกับทางธนนนท์ว่ารู้สึกดีกบั
ธนนนท์ เพราะเห็นถึงมาตรฐานที่เติบโต
ขึ้นของธนนนท์ที่ได้รับความไว้วางใจ
จากสแกนเนีย”
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ข้ามแดน
ด่านศุลกากรนครพนมเป็นด่านสากล ทุกวันนี้รถบรรทุกที่ออกตรงด่านนี้
เป็นหลักคือรถว่ิงขนส่งผลไม้จากประเทศไทย นอกน้ันเป็นสินค้าอุปโภค
บริโภค โดยวิ่งข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามจังหวัดนครพนม
ประเทศไทย ไปยงัทา่แขกฝัง่ประเทศลาว เมือ่รถหวัลากวิง่ขา้มสะพานเขา้
สู่ฝั่งลาวแล้ว จะมีลานปูนกว้างอยู่ตรงด่าน ซึ่งลานนี้บรรดารถบรรทุกของ
ไทยจะยกตู้ลงจากเทลเลอร์ จากนั้นตู้จะถูกยกขึ้นเทลเลอร์ของรถบรรทุก
จากเวียดนาม ซึ่งจะทำาหน้าที่วิ่งจากลาวข้ามแดนไปยังเวียดนาม ต่อจาก
นั้นจะวิ่งในประเทศเวียดนามตรงไปยังชายแดนจีนซ่ึงจะทำาการเปลี่ยนตู้ที่
นั่นอีกครั้งหนึ่งให้กับรถบรรทุกจากจีนเพื่อจะนำาส่งผลไม้ไปยังปลายทาง
ผู้รับ และผลไม้ก็จะถูกกระจายออกไปสู่บรรดาผู้ค้าปลีกต่อไป

คณุเทวนิทรพ์า Asian Trucker ขา้มแดนไปดลูานขนถา่ยสนิคา้ ซึง่ในชว่ง
เวลาที่เราข้ามไปยังเช้าอยู่ รถจากฝั่งไทยยังไม่ข้ามแดนมา แต่ก็มีบรรดา
รถบรรทุกจากเวียดนามจำานวนหนึ่งมาจอดรออยู่แล้ว คุณเทวินทร์บอกว่า
ถ้าเป็นเดือนที่ผลไม้ออก ลานแห่งน้ีจะเต็มไปด้วยรถบรรทุกคึกคัก เข้า
ออกกันเกือบทั้งวัน

เราเดินสำารวจดูบรรดารถบรรทุกจากเวียดนาม ส่วนใหญ่จะใช้รถบรรทุก
ใช้แล้วจากอเมริกา ซึ่งเป็นรถแบบหน้ายาวที่มีห้องโดยสารค่อนข้าง
กว้าง เหมาะกับการวิ่งทางไกล แต่ละประเทศมีแนวทางในการเลือกใช้

จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า 

ด่านนครพนม-ท่าแขก 

ฝั่งลาว
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รถบรรทุกแตกต่างกัน อีกทั้งวิถีทางในการดำาเนินธุรกิจก็แตกต่างกัน
ไปตามแต่ละประเทศ แต่เมื่อต้องร่วมมือกันในการขนส่งสินค้าก็ต้องมี
ข้อตกลงร่วมกัน ผู้ประกอบการจากไทยที่ขนส่งสินค้าผลไม้สดไปยังจีน 
ส่วนใหญ่จะมีพันธมิตรคู่ค้าชาวเวียดนามจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นในเวียดนาม
เพื่อรับช่วงต่อในการนำาสินค้าส่งให้ถึงจีน ซึ่งมีความจำาเป็นที่จะต้องเป็น
พันธมิตรที่สามารถไว้ใจได้ในการดูแลสินค้า เพราะผลไม้สดนั้นต้องการ
ความใส่ใจในการขนส่ง โดยเฉพาะเรื่องของอุณหภูมิตู้เย็น

นอกจากไปดจูดุขนถา่ยสนิคา้แลว้คณุเทวนิทรย์งัพาไปพบปะกบับรษัิท J&K 
หนึ่งในผู้ขนส่งผลไม้สดไปจีน มีโอกาสได้นั่งลงสนทนากับคุณเกรียงไกร 
ผูบ้รหิารและเจา้ของ J&K ไดร้บัรูข้อ้มลูและเรือ่งราวเกีย่วกบัการขนสง่ผล
ไม้ข้ามแดนที่น่าสนใจมากมาย

นครพนมในวันนี้ปรับเปลี่ยนไปมากมาย ส่วนหนึ่งนั้นต้องยอมรับว่ามา
จากการเติบโตขึ้นของกิจการขนส่งผลไม้สดข้ามแดนไปยังประเทศจีน ใน
พื้นท่ีใกล้กับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จะเป็นท่ีตั้งของบริษัทขนส่งสินค้า
ต่างๆ จอดไว้ด้วยรถหัวลากและเทลเลอร์ท่ีบรรทุกตู้สินค้าซึ่งส่วนใหญ่
เป็นตู้เย็น การขนส่งสินค้าทางรถจากไทยไปจีนจะใช้เวลาประมาณสี่วัน 
สำาหรับผลไม้สดเวลาในการขนส่งจะเป็นตัวแปรสำาคัญยิ่ง ผู้ขนส่งต้องใช้ตู้
สนิคา้แบบตูเ้ยน็ในการขนสง่อณุหภมูขิองตูท้ีเ่ปลีย่นแปลงในการขนสง่จะมี
ผลกระทบตอ่สนิคา้คอืผลไมเ้ปน็อยา่งมาก ดว้ยเหตนุีท้ั้งรถ ตูส้นิคา้ คนขบั 
จึงมีความสำาคัญและสัมพันธ์กันเป็นอย่างยิ่ง คนขับรถนอกจากขับรถแล้ว
ยังต้องมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลระบบทำาความเย็นของตู้ด้วย



ข่าวสาร กิจกรรม การตลาด

มร.ชนิ นาคามรู่า กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมด้วย คุณ
อำานวย พงษ์วจิารณ์ กรรมการรองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วม
แถลงข่าวได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์รถบรรทุก HINO 500 
VICTOR โฉมใหม่ ซึ่งบริษัทฯ นำารถฮีโน่ 500 วิคเตอร์ สู่
ประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2558 หรือปี 2015 
เป ็นการสร ้างมิติ ใหม ่ ให ้กับวงการรถบรรทุกใน
ประเทศไทยมาถึงวันนี้ ฮีโน่จะสร้างความตื่นตะลึงให้กับ
วงการอีกครั้ง ด้วยการแนะนำารถบรรทุกโฉมใหม่ ภายใต้
ชื่อ ฮีโน่ 500 วิคเตอร์ นีโอ (Hino 500 Victor Neo) 
ภายใต้แนวคิด ลำ้าด้วยดีไซน์ที่ผสานสุดยอดสมรรถนะ
แห่งความประหยัด และความแข็งแกร่งทรงพลังสมเป็น
เอกลักษณ์ความคุ้มค่าจากฮีโน่ 

ฮีโน่ 500 วิคเตอร์ นีโอ ได้รับการออกแบบรูปลักษณ์
ภายนอกใหม่ เพือ่แสดงถงึความแข็งแกร่ง ทรงพลงั ให้มี
ความเด่นชัดมากย่ิงข้ึน ด้วยดีไซน์ใหม่ของกระจังหน้า
แบบสีใหม่ทันสมัยข้ึน เหมาะกับการใช้งานทุกสภาพ 
ผสานกับสมรรถนะอันยอดเยี่ยมจากขุมกำาลังของ
เครื่องยนต์รหัส  A09C-TH ดีเซลคอมมอนเรลเทอร์โบ
อินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ ให้กำาลังสูงสุด 344 
แรงม้า และแรงบิดสูงสุดเต็มประสิทธิภาพเปี่ยมด้วย
สมรรถนะที่แข็งแกร่งเกินนิยามและประหยัดนำ้ามันดี
เยี่ยม 

หลงัจากการทดสอบพสิจูน์แล้วว่า ประหยดักว่าคู่แข่งถงึ 
3% พร้อมทั้งปรับอัตราทดเฟืองท้ายใหม่ (Super 
Hi-speed) ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้สูงสุด เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในทกุการขนส่ง นอกจากนัน้สวติซ์เพิม่รอบ
เดนิเบา (Idel Up) ช่วยการออกตวัการขึน้ทางชนั ส่วนใน
เรื่องของแข็งแกร่ง ทนทาน ตามแบบฉบับของฮีโน่ ด้วย
มาตรฐานใหม่ของแชสซีท่ีสูงข้ึน ออกแบบให้สะดวก
รวดเร็วในการต่อตัวถัง และที่สำาคัญที่สุด ฮีโน่ฯ เน้นยำ้า
ความปลอดภยัยิง่ขึน้ ด้วยระบบเบรค Full air brake และ 
ระบบเบรค ABS พร้อมด้วย IQ-san ระบบปฏิบัติการ
อัจฉริยะ ควบคุมและติดตามการขับขี่ เป็นอุปกรณ์เผื่อ
เลือกที่ท่านเลือกใช้ทุกรุ่น นอกจากนั้น ได้มีการปรับปรุง
รูปทรงของท่อไอเสียและกะทะล้อใหม่ ลดนำา้หนักเบาลง
เพิ่มประสิทธิภาพในการบรรทุกให้ดีขึ้น  

เราเชือ่มัน่ว่า ฮโีน่ 500 วคิเตอร์ นีโอ รุน่ปรบัโฉมใหม่นี ้จะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เราได้
เตรยีมจดักจิกรรมการตลาดอย่างเข้มข้น เพือ่ให้ลกูค้าได้
สัมผัสกับฮีโน่ 500 วิคเตอร์ นีโอ รุ่นปรับโฉมใหม่ ได้ที่
ตวัแทนจำาหน่ายรถบรรทกุฮโีน่กว่า 94 แห่ง พร้อมทีจ่ะให้
บริการลูกค้าท่ัวประเทศ และนอกเหนือจากน้ี ฮีโน่เป็น
เจ ้าแรกในประเทศไทยที่กล้ารับประกันผลิตภัณฑ์
ยาวนานถงึ 5 ปี โดยไม่จำากดัระยะทาง ทัง้รถบรรทกุและ
รถโดยสารทกุรุน่ เพือ่ตอกยำา้ความเชือ่มัน่ในคณุภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้สบายใจในการใช้งานได้อย่าง
ยาวนาน โดยขยายเวลารับประกัน 5 ปี ต้ังแต่วันนี้ถึง 
31 ธันวาคม 2562

ฮีโน่ 500 วิคเตอร ์รุน่ปรบัโฉมใหม่ ปี 2019

ฮีโน่ 500 วิคเตอร์ นีโอ 
(Hino 500 Victor Neo) 
ภายใต้แนวคิด ลำ้าด้วย
ดีไซน์ที่ผสานสุดยอด
สมรรถนะแห ่งความ
ปร ะหยัด  แล ะความ
แข็งแกร่งทรงพลัง
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บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส จำากัด  (HML) 
สำานักงานใหญ่ ประเทศญ่ีปุ่น แต่งต้ัง 
คุณสมชาย เปลี่ยนแก้ว เป็นกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด 
เพื่อสร้างรากฐานเป็นศูนย์การวางแผน
ผลิตภัณฑ์และการพัฒนา ในภูมิภาค
อาเซียน โดยศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่น้ี
ต้ังอยู่บนพื้นท่ีกว่า 250 ไร่ และจะเริ่ม
ก่อสร้างต้นเดือนกรกฎาคมในปี 2562 
คาดวา่พรอ้มเริม่เปดิดำาเนนิงานในป ี2564  
ประกอบไปด้วยศูนย์การผลิต และศูนย์
พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงมีสนามทดสอบ
พร้อมอาคารปฏิบัติการ โดยใช้เงินลงทุน
กว่า 3,560 ล้านบาท เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 
ตามสโลแกนที่ว่า “เป็นมากกว่ารถบรรทุก
และรถยนต์โดยสาร” พร้อมสนับสนุนใน 
3 ด้านหลัก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คือ

1. ผลติภัณฑ์ตอ้งตรงกบัความตอ้งการของ
ลูกค้าที่มาพร้อมกับความปลอดภัยและ
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม 
2. การบรกิารแบบบรูณาการ สามารถปรบั
เปลี่ยนตามรถยนต์แต่ละคัน
3. พื้นที่กิจกรรมใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คุณสมชาย เปลี่ยนแก้ว ได้กล่าวว่า เรา
พยายามทุกวิถีทางเพื่อดำาเนินโครงการให้
ประสบความสำาเร็จ เพื่อให้บริษัทของเรา
เตบิโตอยา่งยัง่ยนื เรามเีปา้หมายในการให้
บรกิารลกูคา้เพือ่สรา้งความพงึพอใจสงูสดุ 
จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสมที่สุดโดย
การผลิตรถยนต์แต่ละคันที่สามารถตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ศูนย์กลาง
การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รวมการ
วางแผนผลิตภัณฑ์ การพัฒนา และการ

ผลิต รวมทั้งการบริการแบบบูรณาการใน
อาเซียนไว้ด้วยกัน 

นอกจากน้ี คุณสมชาย ยังได้กล่าวอีกว่า 
กลุ่มบริษัทฮีโน่วางแผนโครงสร้างทาง
ธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนไปจนถึงปี 2025 (พ.ศ. 2568) โดย
กำาหนดให้ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำาคัญ
แห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน และเป็น
เสาหลักแห่งที่สองถัดจากญี่ปุ่น สำาหรับ
ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ
ที่สำาคัญและเป็นผู้ขับเคลื่อนการผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการ
แบบบูรณาการภายในภูมิภาคอาเซียน 
สำาหรับศูนย์แห่งใหม่นี้ จะเป็นศูนย์ที่เสริม
สร้างความแข็งแกร่งในการวางแผน การ
พัฒนาการผลิตสินค้าในประเทศไทย 
เป็นศูนย์ที่ได้รับการออกแบบให้มีความ
สามารถในการจดัหาผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสม
ที่สุดสำาหรับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากโรงงานโคกะ (Koga Plant) 
ซึง่เปน็โรงงานแมใ่นประเทศญีปุ่น่โดยศนูย์
การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเริ่มผลิต
รถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารสำาหรับ
ตลาดประเทศไทยในปี 2564 และจะเริ่ม
ผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดในภูมิภาค
อาเซียนประมาณ ปี 2567 

นอกจากการสร้างระบบการผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ในส่วนทาง
ด้านการขาย มร.ชิน นาคามูร่า กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด ยืนยันว่า พร้อม
สนับสนุนและเสริมสร้างการบริการแบบ
บูรณาการ โดยยกระดับความสามารถ
วางรากฐานเพ่ือรองรับธุรกิจของลูกค้าใน
ประเทศไทย ทั้งในด้านการจัดอบรมการ
ขับขี่ให้กับลูกค้า และอบรมเจ้าหน้าที่ของ
ตัวแทนจำาหน่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเป็นการพัฒนากิจกรรมการให้บริการ
แบบบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ โดยการ
เผยแพรอ่งคค์วามรูใ้หแ้กล่กูคา้ทัว่ภมูภิาค
อาเซียนอีกด้วย 

ท้ าย สุดนี้  ฮี โน่ ยืน ยัน อีกครั้ ง ว่ าฮี โน่
ประเทศไทยพร้อมสร้างและนำาเสนอ
สิง่ดีๆ  ใหก้บัลกูคา้และสงัคมอยา่งตอ่เนือ่ง 
ฮีโน่ไม่ได้มองแค่สามารถผลิตและขาย
รถได้ แต่ต้อง “เป็นมากกว่ารถบรรทุก
และรถยนต์โดยสาร” และพร้อมก้าวไป
ข้างหน้า เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืนและ
มั่นคงตลอดไป

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส จำากัด ประเทศญี่ปุ่น, 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด
และบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด 

ประกาศก่อตั้งฐานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

เพื่อใช้เป็นฐานในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในภูมิภาค

อาเซียน โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว และขยายการบริการแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเติบโต

ทางธุรกิจของลูกค้า



ข่าวสาร กิจกรรม การตลาด

ปี 2019 นี้สแกนเนียเดินหน้ากิจกรรมทางด้านธุรกิจ
หลายอย่างในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ นอกจาก
การเปิดตัวรถสแกนเนีย New Truck Generation 
แล้วยังมีการเปิดโรงงานแห่งใหม่ของสแกนเนียใน
ประเทศไทยด้วย

สแกนเนียเพิ่มความแข็งแกร่งในประเทศไทยและ
เอเชียด้วยการตั้งโรงงานแห่งใหม่ในเขตการค้าเสรี
กรุงเทพฯ สำาหรับประกอบรถบรรทุกและแชสซีส์
รถโดยสาร โรงงานแห่งใหม่นี้สามารถทำาการผลิต
หวัเกง๋รถบรรทกุสแกนเนยี และถอืเปน็การลงทนุทีใ่หญ่
ทีส่ดุในสายงานการผลติของสแกนเนยี ทีด่ำาเนนิกจิการ
นอกทวีปยุโรปและละตินอเมริกา

ซึง่แนน่อนวา่ประเทศไทยจะไดป้ระโยชนจ์ากการลงทนุ
ของสแกนเนยีในหลายๆ มติ ิทีส่ำาคญัอยา่งหนึง่คอืเรือ่ง
การสะท้อนความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อประเทศไทย 

การจัดตั้งโรงงานใหม่นี้เป็นการทำางานร่วมกันจาก
หลายสายงานการผลิต  ซึ่งดำาเนินงานโดยบุคลากร
จากฝ่ายการผลิตและโลจิสติกส์ของสแกนเนีย อาทิ 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายจัดซื้อ รวมถึงฝ่ายขาย

และการตลาด การลงทุนทั้งหมดในโรงงานมีมูลค่า 800 
ล้านบาท 
 
“การจัดตั้งโรงงานแห่งใหม่นี้  และความร่วมมือจาก
ซัพพลายเออร์ในประเทศ ทำาให้สแกนเนียสามารถสร้าง
รถบรรทุกและรถโดยสาร ได้ตามมาตรฐานระดับโลกโดย
ฝีมือคนไทย ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นพื้นฐานสำาหรับการเติบโต
ของเราในเขตการค้าเสรีอาเซียน” นายกุสตาฟ ซันเดล 
กรรมการผู้จัดการ สแกนเนียกรุ๊ป ประเทศไทยกล่าว 

นอกจากนี้สำานักงานใหญ่ประจำาภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย ยังสามารถสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจให้กับ
ตัวแทนจำาหน่ายสแกนเนียในเอเชียและโอเชียเนียอีกด้วย 

เรียกได้ว่าการขยับตัวของสแกนเนียในครั้งน้ีน้ันดำาเนินการ
อย่างรอบด้าน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความย่ังยืนในการดำาเนิน
การทางธุรกิจอย่างแท้จริง ลูกค้าของสแกนเนียสามารถ
มัน่ใจในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑข์องสแกนเนียได้อยา่งเต็มท่ี 

“การท่ีเราได้มีถ่ินฐานในภูมิภาคน้ี ทำาให้เราสามารถตอบ
สนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ และทำาให้
แน่ใจว่าเราจัดหาโซลูชันการขนส่งท่ีดีท่ีสุดสำาหรับลูกค้า
ทุกราย” นายกุสตาฟกล่าว

โรงงานแหง่ใหมใ่นประเทศไทยของสแกนเนยี เดนิหนา้การผลติอยา่งเปน็ทางการแลว้ 

เป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในสายงานการผลิตของสแกนเนีย 

ที่ดำาเนินกิจการนอกทวีปยุโรปและละตินอเมริกา



 45 I Asian Trucker

ผลจากงานพัฒนาผลิตภัณฑ์มากว่า 10 ปี และเงินลงทุนกว่า 72,000 ล้านบาท 
รถบรรทุกรุ่นใหม่นี้ทำาให้สแกนเนียสามารถนำาเสนอสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น 
ด้วยระบบโมดูลาร์อันเป็นเอกลักษณ์ของสแกนเนีย ทำาให้สามารถมอบ
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์และงานบริการ มีข้อเสนอที่หลากหลาย
สามารถปรับให้เหมาะกับงานแต่ละประเภท เพ่ือการทำากำาไรสูงสุดของลูกค้า 
ตลอดจนการลงทุนในโรงงานแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ นับเป็นการตอกยำ้าความ
เชือ่มัน่ในตลาดในประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางการดำาเนนิงานของสแกนเนยีใน
ภูมิภาคเอเชีย 

“การลงทุนครั้งนี้นับเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 128 ปี
ของสแกนเนียอย่างไม่ต้องสงสัย” นายสเตฟาน ดอร์สก้ี กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สแกนเนีย สยาม กล่าว “ผมและเพ่ือนร่วมงานมีความภูมิใจอย่างยิ่ง 
ในการนำาเสนอสินค้าและบริการที่จะยกระดับสแกนเนียในประเทศไทย และจะ
เติบโตไปพร้อมกันกับประเทศไทยในทศวรรษหน้า” 

“วันนี้สแกนเนียเปิดตัวรถบรรทุกรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะ หากยัง
เป็นเหมือนเครื่องมือพิเศษที่ชาญฉลาด ในรูปแบบของโซลูชันสินค้าและบริการ
ทีย่ัง่ยนือยา่งครบวงจร โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหล้กูคา้ของเรามเีครือ่งมอืทีจ่ำาเปน็
สำาหรับการสร้างผลกำาไรอย่างยั่งยืนในธุรกิจของลูกค้า” 

คุณสมบัติที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือหัวเก๋งที่ออกแบบใหม่หมด รวมถึงเทคโนโลยี
ใหม่ที่ลำ้าสมัย เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ และมีทัศนวิสัยดียิ่งขึ้น จาก
การปรับตำาแหน่งผู ้ขับขี่และการใช้แดชบอร์ดที่ตำ่ากว่าเดิม อีกทั้งอากาศ
พลศาสตร์ พร้อมทัง้ระบบขบัเคลือ่นใหม่ทีช่่วยลดการใช้นำา้มนัเชือ้เพลงิได้ถงึ 5% 

ด้านความปลอดภัยในการขับขี่ สแกนเนียได้ปรับปรุงคุณสมบัติด้านความ
ปลอดภัยใหม่ ทั้งแบบแอคทีฟและแพสซีฟ อย่างเช่นการเป็นเจ้าแรกใน
อตุสาหกรรมนีท้ีต่ดิตัง้ถงุลมนริภยัด้านข้างแบบโรลโอเวอร์ เพือ่ปกป้องผูข้บัขีจ่าก
อุบัติเหตุรถพลิกควำ่า 

ปจัจบุนันีส้ญัญาการบำารงุรกัษามแีบบแผนการทีย่ดืหยุน่ ซึง่จะคำานวณชว่งเวลา
การบำารงุรกัษาทีเ่หมาะสมสำาหรบัรถแตล่ะคนัตามการใชง้านจรงิของรถ เพิม่เวลา
ทำางานรวมสูงสุด และเพ่ิมศักยภาพการทำากำาไรของลูกค้า “สินค้าและบริการ
ใหม ่ๆ ของเราใหน้ยิามคำาวา่ “พรเีมยีม” อยา่งชดัเจนในอตุสาหกรรมรถบรรทกุ” 
นายสเตฟาน ดอร์สกี้ กล่าวเสริม 

สแกนเนียให้ความสำ าคัญต่อความ ย่ัง ยืนด้ วยการ เปิดตั วรถบรรทุก
ขนาดใหญ่รุ่นใหม่มาตรฐานยูโร 6 คันแรกในประเทศไทย “เครื่องยนต์ท่ีใช้
แก๊สเป็นเชื้อเพลิงรุ่นใหม่จะช่วยประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงได้มาก และช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศ 

รถบรรทกุรุน่ใหมไ่ดอ้อกสูต่ลาดในแถบยโุรป ตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม 2559 และได้
รบัการยอมรบัจากสือ่มวลชน ยนืยนัผลการทดสอบคณุภาพดว้ยรางวลัรถบรรทกุ
นานาชาตยิอดเยีย่มแหง่ป ี“ผมรูส้กึยนิดเีปน็อยา่งยิง่ทีร่ถบรรทกุรุน่ใหมไ่ดร้บัการ
ตอบรับที่ดีจากลูกค้าของเราทั่วโลก ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นได้จากตัวเลขยอด
ขายของเราทั่วโลก ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดอย่างเป็นประวัติการณ์ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็น
ว่าสแกนเนียได้ตอบสนองความต้องการของตลาด ทั้งในด้านเทคโนโลยี ความ
ปลอดภัย ห้องผู้ขับขี่ และที่สำาคัญที่สุดคือเพิ่มผลกำาไรโดยรวมให้ลูกค้า” 

สแกนเนียเปิดตัวรถบรรทุกรุ่นใหม่

ผลจ ากง า นพัฒน า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม า ก ว่ า 
10 ปี และเงินลงทุน
กว่า 72,000 ล้าน
บาท  รถบรรทุกรุ่ น
ใหม่นี้ทำ า ให้สแกนเนีย
สามารถนำาเสนอสินค้า
ที่หลากหลายมากขึ้น 
ด้วยระบบโมดูลาร์อัน
เป็ น เอกลักษณ์ของ
สแกนเนยี ทำาใหส้ามารถ
มอบประสิทธิภาพที่สูง
ขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์และ
งานบริการ



มร. เฟอร์นานด์ ฮัทส์ 
ประธานกลุ่ม คาทูน นาที

 คาทูน นาที ผู้นำาด้านโลจิสติกส์ครบวงจรระดับโลก 
สัญชาติเบลเยียม ที่มีเครือข่ายให้บริการมากกว่า 165 แห่ง 
ครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก ช้ีจากการทำาตลาดในประเทศไทย
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา พบว่า ไทยมีศักยภาพและมีการพัฒนา
ระบบขนส่งภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เตรียม
เดินหน้าขยายตลาดทุ่มงบการลงทุนกว่า 450 ล้านบาท สร้าง
คลังสินค้าสุดไฮเทคเพิ่มในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง ภายใต้แนวคิด “โลจิสติกส์ โซลูช่ัน” (Logistic 
Solution) ชูการออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม และตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า พร้อม
ตั้งเป้าปี 2022 สร้างรายได้กว่า 2,000 ล้านบาท
 มร. เฟอร์นานด์  ฮัทส์  ประธานกลุ่ม คาทูน นาที 
กล่าวภายในงานฉลองครบรอบ 20 ปี บริษัท คาทูน นาที 
(ประเทศไทย) จำากัด และในการเสวนาภายใต้หัวข้อ Eastern 
Economic Corridor : a Bridgehead in Transformation 
ว่า “คาทูน นาที ถือเป็นบริษัทผู้นำาทางด้านโลจิสติกส์ท่ีมี
บริการอย่างครบวงจรระดับโลกจากประเทศเบลเยียม ซึ่งมี
ประสบการณ์มายาวนานกว่า 165 ปี และในปัจจุบันมีเครือข่าย
ให้บริการมากกว่า 165 แห่งครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก ทั้งทวีป
อเมรกิาเหนอื ทวปีอเมรกิาใต ้กลุม่ยโุรป กลุม่ยโุรปตะวนัตก กลุม่
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมถึงกลุ่มเอเชีย ได้แก่ ประเทศ
เวียดนาม ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย
 คาทูน นาที มีรูปแบบการให้บริการด้านขนส่ง บริการ
คลงัสินคา้ ในแบบ Ready Build Warehouse (RBW) และ Built 
to Suit (BTS) ซึ่งมีมาตรฐานโครงสร้างคลังสินค้าที่มีเทคโนโลยี
และระบบวิศวกรรมแบบครบวงจร พร้อมการออกแบบเพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย

คาทูน นาที โลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่สัญชาติเบลเยียม
ฉลองครบรอบ 20 ปี ดำาเนินธุรกิจในไทย 
ช้ีเศรษฐกิจ ขนส่งไทยขยายตัวต่อเนื่อง 
ทุ่มงบการลงทุนกว่า 450 ล้านบาท
เพ่ิมพ้ืนที่คลังสินค้ามาบตาพุด รบันโยบายอีอีซี

การนำาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม มาใช้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ท่ี
ครอบคลมุความตอ้งการทกุประเภท ทัง้ในกลุม่อตุสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เครื่องจักร สินค้าควบคุม
อุณหภูมิแช่เย็น แช่แข็ง และสินค้าเกษตร เป็นต้น รวมถึง
บริการด้านการขนส่ง การจัดการ และการเก็บสะสมงาน
ศลิปะสำาหรบัพพิธิภณัฑท์ัง้หนว่ยงานภาครฐัและเอกชน ซึง่
บริษัทฯ ได้ออกแบบสโตร์เก็บผลงานศิลปะท่ีมีการควบคุม
อุณหภูมิ แสงสว่าง และความปลอดภัยโดยได้รับการดูแล
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการศิลปะโดยเฉพาะ 
 ล่าสุด บริษัทฯ ได้ทุ่มงบประมาณการลงทุนกว่า 
450 ลา้นบาท สรา้งศนูยก์ระจายสนิคา้ใหมข่ึน้มาอกี 1 แหง่ 
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ขนาด
พื้นท่ี 18,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ
ลกูคา้ในพืน้ทีเ่ขตระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก Eastern 
Economic Corridor (EEC) โดยเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่
มีเครื่องมือและระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัยสำาหรับ
เคมีภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ 

ข่าวสาร กิจกรรม การตลาด
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